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Yitirdiklerimiz
21 Kas›m - 27 Kas›m
26 Kas›m 1993’de devletin infaz politikas› çerçevesinde, ‹stanbul Hasköy’de bulunduklar› evde
polis taraf›ndan silahs›z, savunmas›z bir ﬂekilde katledildiler.

1975 Muﬂ Bulan›k do¤umlu Ümit’in, babas› Çerkez,
annesi Terekeme milliyetindendi. Ümit, tüm milliyetlerden halk›n ortak örgütlenmesi ve ortak iktidar›n› savunan devrimci hareketin düﬂüncelerini benimsedi. 90
At›l›m› sonras› ‹zmir’de mücadeleye baﬂlad›¤›nda lise
ö¤rencisiydi. K›sa sürede Liseli DEV-GENÇ’in yönetici
Ümit Do¤an GÖNÜL kadrolar›ndan biri oldu. 1992’de tutsak düﬂtü. Ayd›n
Hapishanesi’nde rahats›zland›. Oligarﬂinin “sessiz imha” politikas› sonucu tedavisi geciktirildi. 24 Kas›m 1995’de ﬂehit düﬂtü.

Erol, 1965 K›rﬂehir do¤umluydu. 1988 y›l›nda Y›ld›z ÜniversiteSelma DO⁄AN
Erol YALÇIN
si ö¤rencisiyken mücadele ile tan›ﬂt› ve Y›ld›z Üniversitesi ö¤renci derne¤inde çal›ﬂmaya baﬂlad›. DEV-GENÇ’in
eylemlerinde en önde oldu. ﬁehit düﬂtü¤ünde ‹stanbul DEV-GENÇ siyasi sorumlulu¤u görevini yürütüyordu.
Selma, 1975 do¤umludur. Devrimci hareketin bir sempatizan› olarak, devrimci
harekete yard›mc› olan genç bir emekçiydi.

YÜRÜYÜﬁ
Tüm Bask›lara Karﬂ›
Israrla Sokaklarda
Dergimizin yay›n›n›n durdurulmas›na,
da¤›t›mc›lar›m›z›n katledilmesine ve kurﬂunlanmas›na, dergimiz üzerindeki tüm
bask› ve sald›r›lara ra¤men ba¤›ms›zl›k,
demokrasi ve sosyalizm Yürüyüﬂ´ümüz
durmuyor. Dergi okurlar›m›z sokak sokak,
kap› kap› Engince, Ferhatca dergimizi da¤›tmaya, halka gerçekleri ulaﬂt›rmaya devam ediyor.
‹z m i r’in Yamanlar, Gültepe, Narl›tepe
mahallelerinde 8-9 Kas›m tarihlerinde dergi da¤›t›mlar› yap›ld›. Dergi da¤›t›m› esnas›nda yoksul halk›m›z dergi da¤›t›mc›lar›m›z› sofralar›na buyur ederek sahiplenirken, Engin ve Ça¤daﬂlar’›n katillerinin bu
düzen oldu¤unu söyleyerek tepkilerini dile
getirdiler. AKP iktidar›n›n halka reva gürdü¤ü zamlar, alevileri inkar eden politikalar› üzerine sohbetler yap›lan dergi da¤›t›m›nda, “Durun, iki tane alay›m, arkadaﬂ›m
da okumal› bu dergiyi “ deyip hem dergimizi okuyan hem de okutma çabas› içinde
okuyucular›m›zla karﬂ›laﬂ›ld›.
Ank a r a Yüksel Caddesi’nde her hafta
oldu¤u gibi bu haftada Ferhatlar›n, Enginlerin sesi alanlar da yükselmeye devam etti. 10 Kas›m günü bir araya gelen dergi
okurlar› yeni say›s›n›n tan›t›m›n› ve da¤›t›m›n› yapt›lar. Bu ülkede gerçekleri yazma-

n›n suç oldu¤unu anlatan dergi okurlar› halk›n sesinin asla k›s›lamayaca¤›n› alanlara ç›karak bir kez daha göstermiﬂ oldular.
M a l a t ya sokaklar›nda 10-11 Kas›m günleri dergi okurlar› giydikleri dergi önlükleriyle derginin tan›t›m›n› ve da¤›t›m›n› yapt›lar.
Dergi tan›t›m› s›ras›nda halkla sohbetler edildi. Halka AKP’nin sömürü ve
zulüm iktidar› oldu¤u anlat›l›rken, Sivas Katliam›’n›n sorumlular›n›n zaman
aﬂ›m›yla kurtulamayaca¤› belirtildi.
Dergi sat›ﬂ› s›ras›nda halk, dergi okurlar›na gerçekleri anlatt›klar› için teﬂekkür
etti.
Ant a k ya’da 11 Kas›m günü dergi
okurlar›, dergilerini Ferhatlar, Enginler
gibi kucaklayarak, Çekmece Beldesi
halk›na giderek gerçekleri anlatmaya
devam ettiler.
Devrimci bas›na uygulanan yasaklar›n, son dönemlerde yap›lan fahiﬂ zamlar›n halk› bask› alt›nda tutma ve sindirme arac› olarak kullan›ld›¤›n›, zenginlerin kasalar› düﬂünülerek yap›lan bu
zamlara sessiz kal›nmamas› gerekti¤ini
anlatt›lar. Engin Çeber’in iﬂkenceyle
katledilmesinin ard›ndan konulan yay›n
yasa¤›n›n ülkemizdeki adalet sisteminin kimlerin ç›kar›na çal›ﬂt›¤›n› gösterdi¤ini ifade eden dergi okurlar›; “Bu ülkeyi, tecavüzcüleri kollayanlara, Amerika gibi emperyalist ülkelere peﬂkeﬂ
çekenlere, tekellerin ç›karlar› için halk›
yoksullaﬂt›ranlara, halka iﬂkence yapan
ve kurﬂun s›kanlara, b›rakmayaca¤›z”
diyerek sat›ﬂlar›n› bitirdiler.

Yürüyoruz
Ellerimizdeki
gerçektir...
Yürüyoruz
dilimizdeki
kavgan›n
sesidir.
Ferhat olup,
Engin olup
yürüyoruz..
Biz yürüdükçe
büyüyor
YÜRÜYÜﬁÜMÜZ!

p›n›n tekrar aç›ld›¤›n› duyduk.
Arkadaﬂ odaya gelerek bana
sözü geçen sorumlu arkadaﬂ›n
beni sokakta bekledi¤ini, ona
gidece¤i yere kadar refakat etmemi söyledi. Soka¤a ç›kt›m,
ilerlemeye baﬂlad›m ve ﬂok ol-

Tarih Yazanlar
Ü mi t Do¤a n Gö nül
“En iyi ö¤retmen
h alk ›m›zd›r”
Onu ilk olarak, Mücadele gazetesi
‹zmir temsilcili¤inde görmüﬂtüm.
Sessiz, utangaç, çocuksu bir duruﬂu
vard›. Ve ›ﬂ›l ›ﬂ›l parlayan gözleri.
Sonralar› konserlerde, eylemlerde yan›nda say›lar› gittikçe artan liselilerle
birlikte görüyordum. Çocuklu¤u,
utangançl›¤› gün geçtikçe kaybolmuﬂ, sessiz ve sakin yap›s› ›ﬂ›l ›ﬂ›l
gözleriyle liselilerin önderli¤ini üstlenmiﬂti. ‹lerleyen günlerde bir operasyon sonras›nda polis taraf›ndan aranmaya baﬂlad›.

1 6 Yaﬂ›nda Yönetici
1992 y›l› yaz›nda, bir arkadaﬂ›n
evinde 12 Temmuz ﬂehitlerimizi anma
çerçevesinde haz›rl›klar yap›yorduk.
Ev tam bir atölye gibiydi. Arkadaﬂ bu
hararetli çal›ﬂma içinde "görüﬂmemiz
g e r eken so r u m l u b i r a r k a d a ﬂ g e l e cek" diyerek bizi bir baﬂka odaya alm›ﬂt›. Kap›n›n sesinden sözü geçen
arkadaﬂ›n geldi¤ini anlad›m. ‹ﬂimize
devam ediyorduk. Bir süre sonra ka-

Soner PEKTAﬁ

dum.
Arkadaﬂ›n “so r u m l u b i r a r k a d a ﬂ ”
dedi¤i insan Ümit'ti. Sessiz, sakin yap›s›yla s›cak bir merhaba diyerek hal
hat›r sormaya baﬂlad›. Ben ﬂaﬂk›nl›¤›m›n verdi¤i bir halde sorular›na k›sa
cevaplar veriyordum. Yolumuz epey
uzundu ve yürüyerek gidecektik. Bir
yandan soka¤›n gereklerini yerine
getiriyor, bir yandan da konuﬂuyorduk. Daha do¤rusu o anlat›yor ben
dinliyordum. Sakin, bir anlat›m› ve
ak›c› bir sesi vard›. Bir ara dalg›nl›kla
yanl›ﬂ bir yola sapm›ﬂt›k. Ben “ﬂimdi
n as ›l o la cak , ﬂ u ra d an m› ç› k s ak , b u radan m›?” diyerek paniklerken o,
so¤ukkanl› “telaﬂa gerek yok en iyi
rehber halk›m›zd›r” diyerek evinin
önünde oturan orta yaﬂl› bir teyzeye
yal›n bir dille yolu sordu. Teyze de ayn› yal›nl›kla yolu tarif etti. Tekrar yola
koyuldu¤umuzda “en iyi ö¤retmen
halk›m›zd›r” demiﬂ ve tekrar anlatmaya baﬂlam›ﬂt›. 16 yaﬂ›ndayd› ama
gerçek bir yönetici olmuﬂtu.

‹ ﬂ k e n c e d e D i r e n iﬂç i
92 sonbahar›nda bir gün ﬂehitlerimizden U¤ur Sar›aslan'la birlikte kal›yorduk. Gece 02.00 sular›nda ev ba-

Isparta Gençlik Derne¤i kurucu üyelerinden olan Soner,
Denizlili’ydi. Yüksek ö¤renimi için geldi¤i Isparta’da,
gençli¤in akademik-demokratik mücadelesi içinde yerald›. Bu mücadele içinde bir çok kez gözalt›na al›nmas›na, polis tehditlerine ra¤men geri ad›m atmad›. Böbrek yetmezli¤i nedeniyle tedavi gören Soner’i, yakaland›¤› hastal›k 24 Kas›m 2003’de aram›zdan ald›.

s›lm›ﬂ ve gözalt›na al›nm›ﬂt›k. Gözalt›
sürecinde hücreler aras› seslensem
de bizim d›ﬂ›m›zda kimlerin oldu¤unu
bilmiyordum. Bir ara “ t a k t u k ” diye
sürekli koridorda yank›lanan bir ses
duydum. Mazgal deli¤inden bakt›m.
Ümit'i gördüm. Bir aya¤›nda ayakkab›, di¤erinde yok. Gömle¤i parçalanm›ﬂ yüzü gözü ﬂiﬂmiﬂ çok kötü bir
haldeydi.
Gözalt›n›n beﬂinci gününde mahkemeye ç›kar›l›yorduk. Emniyette
merdivenlerden indirilirken onu en
öne alm›ﬂlard›. Bir ara durdu ve “ke merim, kemerimi verin” dedi. ‹ﬂkenceciler “tamam, tamam arkadan ge tirirler hakim, savc› sizi bekliyor”
dediler. O “ h a y › r k e m e r i m i a l m a d a n
ﬂ u rd a n ﬂu r a y a g i t m e m ” diyordu. Bir
iﬂkenceci “bak o¤lum, mahkeme bi zi beklemez senin kemerini bulma ya kalkarsak bir iki gün daha burada kal›rs›n›z. Kendini düﬂünmüyors a n a r k a d a ﬂ l a r › n › d ü ﬂ ü n ” demiﬂ, o
yine “kemerimi almadan tek ad›m
atm›yor um” demiﬂti. Bunun üzerine
iﬂkenceciler pes ederek kemeri bulup
getirdiler.
Polis minibüsünde yanyana oturuyorduk. Cebinden jeton, para ç›kararak “ b u n l a r › a l , b e n t u t u k l a n › r › m
s i z l e r i b › r a k › r l a r. B u n l a r › k u l l a n › r s › n›z. Baki'ye çok selam söyle. Ay r › c a
Demet'e (ﬂehitlerimizden Demet Taner) de dikkatli olmas›n› söyle. ﬁe r efsizler benden tek kelime alama d › l a r.” demiﬂti. Onu son görüﬂümdü.
U¤ur'la birlikte tutuklanm›ﬂlard›.
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alklar›n gücüne inanmayanlar,
de¤iﬂimin
maddi temellerinin ne oldu¤unu bilmeyen veya bildikleri halde inkar edenler,
bugüne kadarki tarihsel
toplumsal geliﬂimin nas›l gerçekleﬂti¤ini görmezden gelenler, bedelsiz,
çat›ﬂmas›z de¤iﬂim, dönüﬂüm hayalleri kuruyorlar. Emperyalizmin ve
iﬂbirlikçilerinin düzen içi reformlar›na, “kurtar›c›”lar›na bel ba¤l›yorlar. Emperyalist sistemin ve oligarﬂik iktidar›n yönetim mekanizmalar›ndaki de¤iﬂikliklerin gerçekten sistemde reformlar›, devrimlere yol
açabilece¤i burjuva propagandas›na
inan›yor ve bu propagandan›n etkisi
alt›na girip kendileri de ayn› propaganday› yürütmeye baﬂl›yorlar...

De¤iﬂimin Yolu

H

bama’n›n ABD baﬂkan› seçilmesinde k›saca özetledi¤imiz
bu durumu tekrar tüm canl›l›¤›yla
yaﬂad›k. Obama’y› bir kurtar›c›, bir
reformcu, bir “devrimci” olarak selamlayanlar, sadece Amerikanc›lar
de¤ildi; içlerinde ayd›nlar, sol ve
sosyalist s›fat taﬂ›yanlar da vard›.
üm dünyaya bir y›l› aﬂk›n süre
neredeyse gün gün ABD Baﬂkan
adaylar› aras›ndaki yar›ﬂ izletildi.
‹ki aday aras›nda sanki çok ciddi
farkl›l›klar, çok ciddi mücadeleler
varm›ﬂ gibi bir hava yarat›ld›. Evet
bir mücadele vard›, ama bu tekeller
aras› bir mücadeleydi. Temelde
farkl›l›k yoktu ama bu ustal›kla örtbas edildi. Sanki Obama kazan›rsa,
ABD'nin emperyalist politikalar›,
imparatorluk stratejisi de¤iﬂecekmiﬂ
gibi bir imaj verilmek istendi ve bu
belli ölçülerde de baﬂar›ld›. ABD'ye
" f i l l e r ve eﬂekler d e m o k r a s i s i ! "
denilmesi boﬂuna de¤ildir. Tekelci
burjuvazinin temsilcisi olan iki partinin d›ﬂ›nda herhangi bir partinin,
aday›n iktidara gelmesinin tüm yollar› t›kanm›ﬂt›r ve bunun ad› da demokrasi konulmuﬂtur. ABD seçimleri asl›nda dünya için öyle büyük
bir önem taﬂ›mamaktayd›, çünkü
sistem aç›s›ndan sonuç belirleyici
olmayacak, tekellerin zaten az çok
ﬂekillenmiﬂ ekonomik, siyasi, askeri
politikalar› sürdürülecekti. Emperyalist ve iﬂbirlikçi bas›n yay›n ABD

O

T

4

GÜNDEM

Tarihin as›l yaz›c›lar› kitleler,
de¤iﬂimin as›l yolu devrimlerdir.
seçimleriyle ilgili yo¤un bir çarp›tma ve yönlendirme yapt› ve yukar›da iﬂaret etti¤imiz gibi, bu yönlendirme etkili de oldu.

devrime inanc›n yokolmas›d›r. Bunlara sahip olmayanlar›n gözü, düzen
içi çözümlerde, düzen içi “iyi ﬂeyler”den olacakt›r kaç›n›lmaz olarak.

izi burada özel olarak ilgilendiren yan, böyle bir yönlendirmenin nas›l olup da ayd›nlar, sol siyasal güçler üzerinde dahi bu kadar etkili olabildi¤idir.

endine güvensiz, halk›na güvensiz, kendi yolunu kendisi
açma iradesinden yoksun reformist
politikalar, Tony Blair’den, Lula’dan sonra, Zeytindal›’ndan sonra
yapt›klar› gibi, yine bir “Obama”
aray›ﬂ›na girdi. “Dar›s› baﬂ›m›za”
diye yazmaya baﬂlad›lar. Oysa ortada ne dar›s› baﬂ›m›za denilecek bir
ﬂey vard›r, ne de halklar için, demokratik mücadele için model olabilecek bir olgu.

B

mperyalist çarp›tma ve yönlendirme kampanyalar›, teslim etmek gerekir ki çok etkilidirler. Fakat
yine de ayd›nlar›, solu etkileyen bu
de¤ildir; as›l neden, solun belli kesimlerinin böyle bir etkiye, böyle bir
ideolojik yönlendirmeye aç›k oluﬂudur.

E

e¤iﬂim devrimdir. Devrimleri
ise Obamalar gibi, sömürü zulüm düzenlerinin pompalad›¤› sahte
kurtar›c›lar yapmazlar, sahte devrimciler, de¤il dünyay›, bir taﬂ› bile
yerinden oynatamazlar. De¤iﬂim
devrimlerin, d e v r i m l e r, ezilen halklar›n ulusal ve sosyal kurtuluﬂ savaﬂlar›n›n eseridir. Obama, ezilenlerin
de¤il, egemenlerin temsilcisidir, de¤iﬂim ezilen milyonlar›n aya¤a kalkmas›, savaﬂmas› ve zafere ulaﬂmas›d›r...

D

bama’n›n ise bunlara çok çok
uzak oldu¤u izah gerektirmeyecek kadar aç›kt›r. Obama’ya çeﬂitli
misyonlar yükleyenlerin küçümsenmeyecek bir k›sm›, bunu da bilmektedir. Obama’n›n emperyalist tekeller ad›na seçimlere kat›l›p kazand›¤›n›n fark›ndad›rlar. Fakat buna ra¤men, hala bu misyonlar› yükleyebilmesinin nedeni nedir öyleyse? Genel anlamda halktan yana bir konumda bulunan, Irak’›n iﬂgali baﬂta
olmak üzere Amerikan›n emperyalist politikalar›na karﬂ› ç›kanlar bile,
nas›l böyle bir yan›lg›ya sürüklenebiliyorlar?.. Sorun, halka güvenin,

O

K

u kesimler, Obama’ya umut
ba¤lamalar›n› hakl› göstermek
için, bu tav›rlar›n› “Obama Obama’dan öte bir anlam taﬂ›r, emperyalizmin merkezinde böyle bir de¤iﬂiklik halklara baﬂka umutlar verecektir...” ve benzeri ﬂekillerde teorileﬂtirmeye çal›ﬂmaktad›rlar. Ama b u
n o k t a d a d a y a n › l m a k t a d › r l a r.
“Emperyalizmin merkezinde bir siyah›n baﬂkan bile olabilmesi”nin
geniﬂ kitleler üzerine yarataca¤› en
önemli etki, demokrasi yan›lsamas›n›n güçlenmesinden baﬂka bir ﬂey
olmayacakt›r. Mesele, sadece bir
“siyah›n baﬂkan olabilmesi”ne indirgendi¤inde, bundan demokrasi içinde herﬂeyin mümkün olabildi¤i, demokrasi içinde sorunlar›n çözülebilece¤i sonucu ç›kar ki, bu da devrimi, halklar› de¤il, emperyalist sistemi güçlendirir.

B

eniﬂ kitleleri Obama’ya iliﬂkin
yan›lg›n›n parças› haline getirmekte, onun tarihsel olarak ezilen
bir kesimden, siyap kesimden olmas› önemli bir etkendir. Fakat, toplumun ezilen kesimlerine, az›nl›klara
mensup kiﬂilerin sadece bu niteliklerinden dolay› kendili¤inden iyi olaca¤›, kendili¤inden ezenlerden, sö-
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mürenlerden, inkarc›lardan farkl›
olaca¤› saf bir küçük burjuva kuruntusudur. Bunun en somut örneklerini
s›k s›k kad›nlar konusunda görürüz.
“ﬁu görevde bir kad›n olsayd› böyle
olmazd›” türünden de¤erlendirmeler, bizzat o görevlere gelen kad›nlar
taraf›ndan tekzip edilir. Çünkü ülkemizi kan gölüne bo¤an Tansu Çiller
de bir kad›nd›, çocuk yuvalar›n›, yetiﬂtirme yurtlar›n› birer iﬂkencehane
halinde yöneten Nimet Çubukçu da.
‹melda Markos da bir kad›nd›, ‹ngiltere’nin baﬂbakan› Teatcher da. Daha alt düzeyde de farkl› de¤ildir.
Çünkü asl›nda s›n›flar mücadelesi
söz konusu oldu¤unda düﬂünceleri,
duygular›, tav›rlar› belirleyen cinsiyet, renk, dil de¤il, s›n›fsal ç›karlard›r.
yn› ﬂey siyahlar için de geçerlidir. Sadece siyah oldu¤undan
dolay› kimseye kendili¤inden bir
olumluluk atfedilemez. Bu, idealist,
metafizik bir düﬂünüﬂe denk düﬂer.
Radikal gazetesi yazarlar›ndan Haluk ﬁahin, Obama’ya iliﬂkin de¤erlendirmesinde “Gene de
Bush’tan çok daha iyi bir baﬂkan
olaca¤›na inan›yorum. Obama,
George W. Bush’tan çok daha iyi
bir insan ve her ﬂey sonunda insana dayan›yor” diyordu.
uﬂku yok ki, s›n›flar mücadelesi ve siyasal geliﬂmeler,
bu tür s›¤, saf hümanizma üzerine yap›lm›ﬂ de¤erlendirmelerle
aç›klanamaz. Sorun s›n›fsal bak›ﬂ aç›s›ndan uzak ortaya konuldu¤unda, neyin tart›ﬂ›ld›¤› da
arada kaybolur. Bu seçimleri
–ezilenler bile iktidar olabiliyor!!! iddias›yla– A m e r i k a n d e mokrasisinin dünyaya verdi¤i
d e r s olarak görenler, emperyalist, kapitalist bir ülkede ezilenlerin seçim sand›klar›ndan iktidar
olamayaca¤› s›n›fsal gerçe¤ini yok
say›yor, göstermek istemiyorlar.
Amerika’da, zenginlik ile yoksulluk
aras›ndaki fark çok büyüktür. Servetleri, mesela Afrika k›tas›yla veya
onlarca ülkenin toplam›yla k›yaslanabilen zenginlerin ülkesidir Amerika. Hem en genel anlamda tüketimde, hem lüks tüketimde hiçbir ülke,
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Amerika’n›n yan›na yaklaﬂamaz.
Dolar imparatorlar› ve evsizler, yanyanad›rlar. Böyle bir adaletsizlik,
eﬂitsizlik içinde demokrasi ne kadar
olabilirse, Amerika’da da o kadar
vard›r. Burjuvazinin, zenginlerin demokrasisidir ABD demokrasisi ve
halklar için bir model oluﬂturmaz.
eﬂsiz(!) demokraside, Amerikan
kongresine seçilebilmek için
gerekli asgari para, beﬂ milyon dolar
(ki, eski parayla 2 trilyon 650 milyar lira yapar) gereklidir. Böyle bir
ülke dünyaya demokrasi dersi verebilir mi? Böyle bir demokrasi, de¤iﬂim için, halklar›n kurtuluﬂu için bir
model olabilir mi? Ve bir soru daha;
Ancak tekellere biat etmenin karﬂ›l›¤›nda tekellerin deste¤iyle sürdürülebilen böyle bir seçim kampanyas›n›n sonucunda seçilen ﬂu veya bu kiﬂi, dünya için umut olabilir mi?

O

u burjuva demokrasisini ve bu
demokrasinin ürünü olan tekellerin temsilcilerini, halklar için

B

Obama
ile gelen ne bir de¤iﬂim,
ne de yeni bir umut vard›r.
Obama da di¤er ABD baﬂkanlar›
gibi emperyalist ç›karlar›n bekçisi, Amerikan silah tekellerinin
baﬂ savunucusu olacakt›r...
Emperyalist tekeller, bu kez
Obama’n›n yönetiminde sald›rgan politikalar›n› sürdürmek
için beklemeyeceklerdir. Onlar
kendi yolunda, biz kendi
yolumuzda yürüyece¤iz...

umut olarak pazarlamak, burjuvazi
için normal, sol, sosyalist ayd›nlar,
örgütler için ise, halka kötülüktür.
merikan seçimleri zaman zaman ülkemizin gündeminde öylesine öne ç›kt› ki, “ Sanki seçim bizim ülkemizdeydi, sanki bizim ülkemize baﬂkan seçilecekti” ﬂeklinde
benzetmeler yap›ld›. Evet, gerçek
odur ki, Amerika’n›n yeni-sömürge-

A

si Türkiye için, ABD baﬂkan›n› seçmek demek, ayn› zamanda bizim ülkemizi yöneteceklerden birini seçmektir. Ama bu seçimi biz yapm›yoruz. Bu seçimi Amerikan halk› da
yapm›yor özünde. Bu seçimi Amerikan tekelleri yap›yor. Ve halktan,
devrimden umudunu kesmiﬂ, devrim için dö¤üﬂecek takati kalmam›ﬂ
kimi ayd›nlar, reformistler, tekellerin seçti¤i bir siyah için sevinmemizi, memnun olmam›z› istiyorlar.
alklar› olmayacak yollara, boﬂ
umutlara sevkedenler, halk›n
dostu de¤illerdir. Obamalar için sevinmeyece¤iz, hiçbir memnunluk
duymuyoruz. Tam aksine, bizim savaﬂ›m›z Obamalara ve onun temsil
etti¤i emperyalizme karﬂ›d›r. Biz ancak onlar› ve iﬂbirlikçilerini altedebildi¤imizde seviniriz, çünkü ancak
o zaman gerçekten umutlu olabilece¤iz, ancak o zaman halklar olarak
rahat nefes alabilece¤iz, de¤iﬂim,
gerçek anlamda ancak o zaman baﬂlayacak.

H

bama ile gelen ne bir de¤iﬂim, ne de yeni bir umut
vard›r. Obama da di¤er ABD
baﬂkanlar› gibi emperyalist ç›karlar›n bekçisi, Amerikan silah
tekellerinin baﬂ savunucusu olacakt›r. Bunun tersi beklentilerin
hepsi boﬂ hayalden baﬂka bir ﬂey
de¤ildir. De¤iﬂen bir ﬂey varsa o
da emperyalist sistemin kendi
içindeki görece de¤iﬂikliklerden
ibarettir ki, bu da emperyalizmin
genel karakterini ve politikalar›n› de¤iﬂtirmez. Söylediklerimizin bir bir yaﬂan›p kan›tlanmas›
için kimseni fazla beklemesine
gerek kalmayacak. Çünkü emperyalist tekeller, bu kez Obama’n›n yönetiminde sald›rgan
politikalar›n› sürdürmek için beklemeyeceklerdir. Onlar kendi yolunda,
biz kendi yolumuzda yürüyece¤iz.
Arada boﬂ beklentiler, Obama gibi
sahte umutlar peﬂinde koﬂanlara da
önerimiz odur ki, bu yollardan birini
tercih etmelidirler. Tarihte halktan
yana bir rol oynamak istiyorlarsa,
elbette bizim yan›m›zda, bizim yolumuzda olmal›d›rlar.

O
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Baﬂkanl›k Koltu¤unda
Yine Bir
‘SAM AMCA’ Var

Emperyalizmle
halklar
aras›ndaki
büyük
kavgada
boﬂ
hayallere
yer yoktur

Obama
Amerikan
tekellerinin
baﬂkan›d›r
ve onlar için
çal›ﬂacakt›r

Hiç kuﬂku yok ki
biliniyor. Gören bir
göze, iﬂiten bir kula¤a
sahip olan herkesin
bilece¤i bir ﬂey bu.
Ama yine emperyalist
propaganda mekanizmas› öyle çal›ﬂ›yor ki,
gözlere perde çekiliyor, kulaklar duymaz
hale getiriliyor. Ve iﬂte bu yüzden baz› ﬂeyleri, biliniyor oldu¤unu varsaysak da tekrar etmek gerekiyor.
Dünya halklar›n›n, ayd›nlar›n›n gözlerine çekilen her renkten ve biçimden perdeleri aralamak için gerekiyor bu.
ABD’de bir siyah, Barak Obama Devlet
Baﬂkan› oldu! Obama’n›n baﬂkan olmas›yla birlikte özellikle tescilli Amerikan uﬂaklar›, Amerikan demokrasisine övgüler düzdüler. Amerika, “rüyalar ülkesi” oldu¤unu
yine kan›tlam›ﬂt› iﬂte; demokrasinin tüm
görkemiyle iﬂledi¤i yegane ülkeydi!
Bu de¤iﬂimi, insanl›¤›n umutlar›n› yeniden diriltecek, gelece¤i daha güzelleﬂtirecek bir de¤iﬂim olarak sunanlar oldu¤u
gibi, bu de¤iﬂimin emperyalizmin kendi
ç›karlar›n› sa¤lama almak için ihtiyaç
duydu¤u bir de¤iﬂim oldu¤unu söyleyenler de var. Tarih kimi hakl› ç›karacak?
Kimi do¤rulayacak? Bizce bu sorunun
cevab› belli. Çünkü bu cevap son yüzy›ll›k tarih içinde de, yak›n tarihte de tekrar tekrar verilmiﬂtir.
Amerikanc›l›k, karakterlerinin bir
parças› haline gelmiﬂ kesimlerin (burjuva politikac› veya gazeteci veya tekelci burjuva, farketmez) yeni siyah
baﬂkana ve Amerikan demokrasisine
güzellemeler yapmas›nda ﬂaﬂ›rt›c›
veya ayk›r› bir ﬂey yoktur elbette.
Onlar ne olursa olsun, Irak iﬂgalinde bile oldu¤u gibi, Amerika’n›n
yapt›¤› her iﬂte, att›¤› her ad›m-

da, onu olumlayacak bir ﬂey bulurlar. Nitekim buluyorlar. Fakat ilericiyim, solum,
sosyalistim diyen bir kesimin Obama hakk›nda söyledikleriyle, taﬂ›d›klar› s›fat birbirine hiç uyumlu de¤ildi (ki bu kesime de
ayr›ca de¤inece¤iz).
Ah! Bizde de böyle bir demokrasi olacak m›yd›? “Bize de bir Obama laz›m”d›
zaten, acaba bizde de bir Obama ç›kar m›yd›?

OBA MA’ya yüklenen
misyon la r › n k a rﬂ›l›¤› yok t u r
Obama’ya belli roller ve misyonlar yükleyenler, bunu gerçe¤i aç›kça Z O RLA YAR A K yapmaktad›rlar. Çünkü asl›nda, Obama’n›n kendisine maledilen misyonlara dair bir iddias› bile yoktur ço¤u kez. Bu aç›dan diyebiliriz ki, Obama’ya bu tür roller
biçenler, adeta kendi kendilerine gelin güvey olmaktad›rlar.
Özellikle 2001’den bu yana görülen nedir? Amerikan emperyalizmi, tüm uluslararas› kurallar›, Birleﬂmiﬂ Milletleri, tüm
devletleri ve halklar› hiçe saymaktad›r. ‹stedi¤i yeri iﬂgal etmekte, istedi¤ini bombalamakta, istedi¤ini ambargo uygulamakta,
istedi¤ini terörist, istedi¤ini terör destekçisi, istedi¤ini “ﬂer ekseni” ilan etmektedir.
Peki, bu emperyalist haydutlu¤u tart›ﬂ›yor mu Obama? Bir y›l› aﬂk›nd›r süren seçim kampanyas›nda bunlar› tart›ﬂt› m›? Hay›r! Tart›ﬂt›¤› tek konu Irak’t›r. O da temel
politika aç›s›ndan de¤il, iﬂgalcilerin baﬂar›s›zl›¤› aç›s›ndan tart›ﬂm›ﬂt›r. Irak’tan çekilme takvimi aç›klamas›, iﬂgalin politik olarak yanl›ﬂ oldu¤unu düﬂündü¤ü için de¤il,
iﬂgalin sürdürülmesinin art›k emperyalizme zarar verir hale gelmesi dolay›s›ylad›r.
Devrimci, yurtsever örgütler, ulusal ve
sosyal kurtuluﬂ mücadeleleri çerçevesinde
emperyalizme ve iﬂbirlikçilerine karﬂ› ey-
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lem yap›nca bunun ad› bilindi¤i gibi “ t er ö r ” , “ t er ö r i z m ” oluyor; fakat buna karﬂ›n emperyalizmin iﬂgaller yapmas›, baﬂka ülkeleri bombalamas›, halktan insanlar› katletmesi, “özgürlük götürme”, “demokrasinin, insan haklar›n›n korunmas›”, “diktatörlüklerin tasfiyesi” oluyor.
Obama, bugün yeryüzündeki
emperyalist hegemonyan›n bu en
belirgin politikas›n› sorgulayan tek
bir kelime etmiﬂ midir? “Terör” ve
“terörizm” konusunda Bush’tan
farkl› tek bir kelime söylemiﬂ midir?
H ay›r!
Kimsenin unutmamas› gereken
bir ﬂey var: Amerika, bugün halklara karﬂ› her türlü bask›ya, iﬂgale,
katliama, iﬂkenceye alenen baﬂvuran bir ülke olarak, d ü nya n›n en
b ü yük te r ör i s ti d i r ve Obama, iﬂte
böyle bir ülkenin Devlet Baﬂkan›
olacakt›r.
Gerçek ﬂu ki, Obama’n›n s›n›fsal niteli¤ini görmek için öyle kapsaml› araﬂt›rmalara, derin teorik
analizlere de gerek yok. Obama seçim kampanyas›nda 650 mil yon
do l a r harcama yapt›. Obama’n›n
seçim bütçesinin büyük bölümü, bireylerin ba¤›ﬂlar›ndan de¤il, emp e rya list ﬂirk e t le r i n yapt›klar› mali katk›lardan oluﬂuyordu. Wall
Street Bankerlerinden si lah te kel ler i ne kadar bir çok emperyalist ﬂirketin “ba¤›ﬂlar›” vard› bu bütçede.
Geçti¤imiz günlerde batan Lehman
Brothers’ de Obama’n›n kampanyayas›na resmen yüzbinlerce dolar verenler aras›ndayd› (gizlice verilen
milyon dolarlar, bilinmiyor elbette.)
Obama’n›n maliye bakanl›¤›
adaylar› listesinin baﬂ›nda, son krizi
ortaya ç›karan ekonomi politikalar›n›n sürdürücüleri var.
Obama’n›n orduya iliﬂkin projeleri aras›nda, silahlanmay› daha da
art›rmak var.
Obama’n›n “teröre karﬂ› mücadele ad›na” ç›kar›lan yasalarda yeni
düzenlemeler yapmak gibi bir düﬂüncesi yok...
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ABD Ankara Büyükelçisi Wilson, seçimden sonra yapt›¤› de¤erlendirmede “ ABD’de iktidarlar de¤iﬂse bile politikalar›n yüzde
95’inin de¤iﬂmeden sürdü¤ünü”
söylerken, kuﬂku yok ki, emperyalist yönetim gerçe¤ini dile getiriyordu. Ve ne yaz›k ki bu basit ve asl›nda defalarca kan›tlanm›ﬂ olgu, kendine ayd›n, hem de solcu, sosyalist
ayd›n diyenler taraf›ndan bile ›srarla görmezden geliniyor.

O b am a ’ n › n Ame r ik a s›
bu ‘mir as›’ s ü rd ü r ecekt i r
Obama, son derece dolayl› ifadelerle siyah olmas›na, siyahlar›n
Amerika’da bugüne kadar u¤rad›¤›
haks›zl›¤a göndermelerde bulunmuﬂtur. Ama bu konuda bile tarihle
bir hesaplaﬂma tavr› ve iste¤i içinde
de¤ildir. Dahas›, Amerikan emperyalizminin “siyahlar” d›ﬂ›nda katletti¤i, yok etti¤i, ma¤dur etti¤i
halklara dair bir politikas› var m›?
H ay›r!
ABD’nin tarihi, Amerikan resmi
tarihçilerinin bile reddedemeyece¤i
gibi, dünya halklar›na karﬂ› sald›r›larla, halklara karﬂ› iﬂlenmiﬂ suçlarla doludur.
Uygarl›k ad›na, “ h ü r d ü nya n › n
ç› k a rla r ›n› ko r um a ” (ki bu formülün gerçek karﬂ›l›¤› emperyalist
dünyan›n ç›karlar›d›r), ad›na dünyan›n dört bir yan›ndaki Çin’i, Kore’yi, Vietnam’› iﬂgal etmiﬂ Türkiye’den Nikaragua’ya, Suudi Arabistan’dan Afrika ülkelerine kadar say›s›z ülkeyi yeni sömürgesi yapm›ﬂt›r.
Dünyan›n her yerindeki faﬂist
diktatörlüklerin, gerici iktidarlar›n
baﬂ müttefiki ve destekçisi Amerikan emperyalizmidir. Bu dün de
böyleydi, bugün de.
Uygarl›k ad›na, hür dünya ad›na,
komünizme karﬂ› set örme ad›na
dünyan›n dört bir yan›na tanklar›n›,
toplar›n›, savaﬂ uçaklar›n› götürdü,
bombalar ya¤d›rd›. “Demokrasi”
ad›na, iﬂkenceler, katliamlar, yak›p
y›kmalar, talanlar, tecavüzlerle sürdürülen sistemler kurdu. Amerikan

Kimse burjuva
propagandalara
kulak asmas›n,
kimse boﬂ beklentilere girmesin. Tan›k
oldu¤umuz burjuva
demokrasisinin
seçim sahnesinde
sergilenen siyahi
renklere bürünmüﬂ par›lt›l› bir
yeni oyundur. Oyunun sonunda,
dünya sahnesinde herﬂey
de¤iﬂmeden kalacakt›r. Çünkü
dünyay› de¤iﬂtirecek as›l kavga,
baﬂka bir yerde, s›n›flar mücadelesi arenas›nda sürmektedir.
emperyalizminin girdi¤i ve halk
kurtuluﬂ savaﬂlar›yla kovulmad›kça
da ç›kmad›¤› ülkelerde ABD’den
geriye sömürülmüﬂ, yoksullaﬂt›r›lm›ﬂ, y›k›lm›ﬂ ülkeler, milyonlarca
ölü, sakat, yoksul kalm›ﬂt›r.
Peki Amerikan emperyalizminin
dünyaya b›rakt›¤› bu mirasa bir dedi¤i var m› Obama’n›n?
H ay›r!
ﬁu da tüm dünyan›n çok s›k tan›k oldu¤u bir gerçektir ki; nerede
sömürüye, sömürgecili¤e karﬂ› ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizm
için bir aya¤a kalk›ﬂ varsa, orada
Amerikan emperyalizmi de vard›r.
CIA’s›yla, kontrgerilla örgütlenmeleriyle, politik yönlendirmeleriyle
oradad›r. Ayak bast›¤› her yere sömürüsünü, zulmünü ve yozlaﬂmay›
birlikte götürür.
Obama bu tarihi sorguluyor mu?
Obama bu tarihi mahkum ediyor
mu? H a y›r!

O b am a ’ n › n b ug ü nden
ilan et t i k le ri de yet e r
g e rçe ¤i gör me ye
Amerikan emperyalizminin Ortado¤u politikalar›n›n en önemli niteli¤i Si yonizm le it ti fa k› d › r. Ortado¤u politikalar›nda bir de¤iﬂiklikten söz etmek için en baﬂta bu konuda bir de¤iﬂiklikten söz etmek gerekir. Peki var m› böyle bir ﬂey?
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Amerika’n›n “silahlanma” bütçesi konusunda ne yapacak, bu bütçeyi küçültecek mi örne¤in? Bilindi¤i gibi, ABD’nin silahlanma bütçesi, dünyadaki en büyük silahlanma bütçesidir ve bu silahlanman›n
sav u nm a de¤il, sal d› r › amaçl› oldu¤u aç›kt›r. Amerikan›n imparatorluk stratejisini aç›klayan resmi belgelerinde, bu aç›kça ifade edilmektedir. Obama’n›n bu konuda farkl›
bir politikas› var m›?
H a y › r, hay › r, ha y›r!
Bu ve benzeri tüm sor u la r › n cevab› hay›rd›r.
Obama daha iﬂ baﬂ›na gelmeden
Afganistan’daki politikan›n aynen
devam edece¤ini ve oraya daha fazla asker gönderip Bin Ladin’i yakalayaca¤›n› ilan ediyordu. Kendisini
kutlayan ‹ran Cumhurbaﬂkan›’n›n
kutlamas›na "‹ran tar af›ndan nükleer silah üretiminin kabul edilemez
oldu¤unu düﬂünüyorum. Bunun gerçekleﬂmesini engellemek için uluslar ar as› bir çaba organize etmemiz
gerekiyor" diyerek karﬂ›l›k veriyor.
Ülkeyi yönetece¤i kadrolar›n›, Clinton’un kadrolar›ndan seçiyor.
Seçimin hemen ertesinde 8 Kas›m’da ﬁikago’da düzenledi¤i bas›n
toplant›s›nda verdi¤i ilk mesajlar
ﬂunlard›: 1- Do¤u Avrupa’ya yerleﬂtirilecek “ F üze Savunma Sis temi

O b a m a v e Tayyip;
Ayn› Soy,
Ayn› Politika
Tayyip Erdo¤an, Barak Obama'n›n ABD Baﬂkan› olarak seçilmesinden sonra, Obama'n›n seçim
döneminde " E r m e n i s o y k › r › m › n ›
tan›yaca¤›n› aç›klamas› konusunda
ne düﬂünüyorsunuz? ” diye soran
gazetecilere ﬂu cevab› verdi: "Bu
noktada seçim kampanyalar›nda iﬂlenen baz› tezleri, seçim kampanyas›na yönelik kalan tezler olarak de¤erlendiriyoruz, orada kal›r diye
düﬂünüyoruz."
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Unutulmamal›d›r ki,
emperyalist politikalar›n
uygulanmas› için belli bir
renge, milliyete, dine sahip
olmak ﬂart de¤ildir;
emperyalistler, her renkten,
dinden, dilden, cinsten
insan› sömürgeci politikalar›
için kullanma konusunda
yüzy›llar›n deneyine
sahiptirler.
Devam edecek”,
2 - “ ‹ r a n n ü kleer silah üretmeyi
b›r a kmal›, terör örgütlerine des te¤ini kes meli.”
Çok de¤il, k›sa bir süre sonra,
Obama’y› dinleyenler, Bush’u mu,
Obama’y› m› dinlediklerini kar›ﬂt›racaklar. Bunun böyle olaca¤› yukar›daki cümlelerden belli de¤il mi?
Obama’n›n renginin siyah oluﬂuna bakarak beklentilere girenler,
"de¤iﬂim" rüzgarlar›n›n esece¤ine
kendilerini inand›ranlar, derinin
renginin beﬂ para etmeyece¤ini,
emperyalist politikalar›n sar›, siyah,
beyaz, her renk ile savunulabilece¤ini, baﬂka ülkelerden de¤il
ABD’den de görebilirler. C o n dolez za Ri ce da siyaht›r. Ve ABD’nin
ç›karlar›n› korumak için nas›l canla
baﬂla çal›ﬂt›¤›na, emperpyalist poliObama’n›n ne yapaca¤›n› söylüyor Erdo¤an. Seçim meydanlar›nda
ne demiﬂ olursa olsun, iktidara gelenin tekellerin program›n› uygulayaca¤›n› kendi deneyleriyle de biliyor
Erdo¤an.
Bu anlamda da Erdo¤an’›n söyledikleri, asl›nda burjuva parlamenter sistemin seçim oyununun niteli¤inin de itiraf›d›r. Yani diyor ki Tayyip; seçim döneminde verilen söz l e r i n , y a p › l a n v a a t l e r i n b i r önemi
y o k t u r.
Öyledir gerçekten. Burjuva siyasetinin özü yalan ve demagoji üzerine kuruludur. Yalan, bir politika sa n a t › haline gelmiﬂtir. Öyle ki burjuva siyasetinde m a h a ret , "en etkili",
"hissettirmeden en iyi aldatan" ya-

tikalar› nas›l insanl›ktan, demokrasiden, insana, halklara sayg›dan zerre nasibini almam›ﬂ bir kat›l›kla savundu¤una herkes tan›kt›r. Yine
Irak iﬂgalinin D›ﬂiﬂleri bakanlar›ndan Colin Powell da, Amerikan ordusunun genelkurmay baﬂkan› da,
siyaht›lar. Amerikan devlet kademelerinde daha bir çok siyah vard›r
ve onlar da ülkeleri iﬂgal eden, halklar› katleden politikalar›n uygulanmas›nda yer almaktad›rlar. Fakat
buradan siyahlar›n Amerika’da ezilmedi¤i, ›rkç›l›¤a maruz kalmad›¤›
gibi bir anlam ç›kart›lmamal›d›r.
Amerika’da 1990’lar›n rakamlar›na
göre “ Memuriyetin % 3'ü siyahlar›n, kad›nlar›n ve di¤er az›nl›klar›n,
% 97'si beyaz erkeklerin elinde” dir.
Hapishanelerdeki insanlar›n büyük
bölümü siyaht›r. Ama Obama, bu
aﬂa¤›lanan, horlanan, yoksul siyahlardan (yani baz›lar›n›n sand›¤› gibi, günümüzde de hala Kunta Kinte
gibi yaﬂamaya mahkum edilenlerden) de¤ildir. Bizim burada vurgulamak istedi¤imiz Amerikan toplumunda asimile edilmiﬂ, devﬂirilmiﬂ,
s›n›f atlam›ﬂ bir siyah kesimin de
oldu¤u ve bunlar›n devlet yönetiminde yer ald›¤›, Obama’n›n da
bunlardan biri oldu¤udur.
Unutulmamal›d›r ki, emperyalist
politikalar›n uygulanmas› için belli
bir renge, milliyete, dine sahip ollanlar› söyleyebilmektir.
Yalan üzerine kurulu vaatler, en
çok da seçim dönemlerinde ortaya
ç›kar. Seçimler bilindi¤i üzere, burjuva düzen partilerinin k›yas›ya rekabetine sahne olur. Fakat gerçekte
olan ya l a n › n v e a l d a t m a n › n r e k a b e t i d i r.
Obama da ayn› yar›ﬂ›n içinden
ç›kt›. Gerçi, orada fazla rakip
olmad›¤› için olsa gerek, yalandan
da olsa, Obama ve rakibi, çok fazla
vaatte bulunmad›lar. Ama bulunduklar› kadar› da yaland›.
Obama’n›n seçilmesi üzerine
büyük politikalar, teoriler yapanlar,
burjuva siyasetin bu basit gerçe¤ini
d›ﬂta b›rak›yorlar ne yaz›k ki.
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mak ﬂart de¤ildir; emperyalistler,
her renkten, dinden, dilden, cinsten
insan› sömürgeci politikalar› için
kullanma konusunda yüzy›llar›n deneyine sahiptirler. “Devﬂirme”cili¤in, iﬂbirlikçileﬂtirmenin ve kendi
hizmetine koﬂman›n en sistematik
biçimlerini onlar geliﬂtirmiﬂ ve uygulam›ﬂlard›r.
Yarat›lan sahte “siyah devrimi”
havas›n› da¤›tmak için hat›rlanmas›
gereken bir baﬂka gerçek de, Obama’n›n siyahlar›n mücadelesi içinden gelen biri olmad›¤›d›r. Obama,
baﬂtan itibaren ABD’nin genel politikalar›yla bütünleﬂmiﬂ, o sistemin
çarklar› ve statüsü içinde çal›ﬂm›ﬂ, o
statü içinde ve Amerikan devlet politikalar›n› savunarak se n a t ö r l ü k
y a p m›ﬂ biridir. Ve ﬂimdi de tüm
söyledikleri, emperyalist sisteme
uygun, onun devam›na uygun düﬂüncelerdir.

...Obama, baﬂtan itibaren ABD’nin genel
politikalar›yla bütünleﬂmiﬂ, o sistemin
çarklar› ve statüsü
içinde çal›ﬂm›ﬂ, o statü içinde ve Amerikan
devlet politikalar›n›
savunarak senatörlük yapm›ﬂ biridir. Ve ﬂimdi de tüm
söyledikleri, emperyalist
sisteme uygun, onun devam›na uygun düﬂüncelerdir.

Tekel ler i n b e klen tisi ay r›,
h a l klar › n ki ay r › d › r.
O b am a b ir i n cisi için
kol t u ¤ a o t u r t u l m u ﬂ t u r

ya çap›ndaki prestiji, inand›r›c›l›¤›,
güvenilirli¤i, belki de tarihinin en
düﬂük düzeyindedir. Yalanc›l›¤›, hukuk tan›mazl›¤›, ilk kez bu kadar
aç›k biçimde deﬂifre ve teﬂhir olmuﬂtur. ‹ﬂte bu noktada “siyah” bir
liderin ABD’nin dünya çap›nda bozulan imaj›n› yeniden düzeltebilece¤i hesab› ve içine girdikleri krizden bu sayede ç›kabilme beklentisi,
Obama’y› iktidara taﬂ›yan en önemli nedenlerden biridir.

Amerikan emperyalizminin dün-

Tekellerin Obama’ya sunduklar›

Ders o lur belki diye

bir örnek:
Sadece bir örnek olsun diye bir yazar›n Clinton’a dair ﬂu sözlerini hat›rlatal›m:
"Demokrasinin ve insan haklar›n›n beﬂi¤i", "Hür dünyan›n jandarmas›" ABD, sald›r›lar›nda kendisini hakl› göstermek için her türlü yalana, demagojiye baﬂvururken, burjuva kalemﬂörleri de emperyalist
efendilerine yaranmak için yalakal›kta yar›ﬂmaktad›rlar. Örne¤in
ABD emperyalizminin, Irak üzerine
tonlarca bomba ya¤d›rmas›ndan
bir gün önce, Ali K›rca, Yeni Yüzy›l'daki köﬂesinde ABD Baﬂkan› Bill
Clinton için ﬂu methiyeleri diziyordu; "Bar›ﬂ güvercini kanatlar›n›

Say›: 163

Ortado¤u semalar›nda ç›rpmaktad›r art›k... Ortado¤u'ya kal›c› olarak geldi¤i bile söylenebilir. Ortado¤u bar›ﬂ› onun (Bill Clinton) çabalar›yla girmiﬂtir. 68'in k›r saçl›
bar›ﬂ savaﬂç›s› gururlu ve mutludur.
‹kibine do¤ru dünya daha bar›ﬂç›,
daha yaﬂan›r hale geliyorsa, k›r
saçl› Amerikal›n›n bundaki rolünü
tarih yazacakt›r." (16 Ocak 1998,
Yeni Yüzy›l)
Bugün Obama’ya dair yaz›lanlar›n da esas›nda bundan fark› yoktur.
Yazanlar›n düﬂünce ve ruh hali de
ayn›d›r. Ve elbette onlar da yukar›daki al›nt›n›n sahibi gibi yan›lacaklard›r.
‹kibine do¤ru, dünya daha bar›ﬂç›, daha yaﬂan›r hale geliyor diyenlerin, asl›nda biraz utanma ve vicdan duygular› olsa, biraz ayd›n sorumlulu¤u duysalar, Irak’ta, Afganistan’da dökülen kan›n karﬂ›s›nda,

deste¤in nedeni de bu
beklentidir. Nitekim,
Obama’n›n seçilmesinden sonra oluﬂan havaya bakarak, emperyalist te kel le r i n b u h es a p l a r › n d a p e k d e y an›l m a d › k l a r › n› söyleyebiliriz. ‹tibar›n›n en dip noktalar›nda bulunan ABD, yeniden “iﬂte
demokr asinin örne¤i”, ABD dünyaya demokr asi verdi!” gibi, sistemine yönelik övgüler alan bir ülke haline gelmiﬂ, ABD’nin dünyaya yapaca¤› müdahalelerin “olumlu”
yönde olabilece¤i gibi bir beklentiyi belli kesimlerde de olsa, canland›rabilmiﬂlerdir.
Fakat iﬂin özü ﬂudur; emperyalist te kel le r i n b e klen ti le r i ne cevap
verecek olmas›n›n d›ﬂ›nda beklentiler içinde olmak, büyük bir yan›lg›dan baﬂka bir anlama gelmeyecektir. Amerika gibi bir emperyalist ülkenin baﬂkan›, hem emperyaist tekellerin, hem dünyan›n ezilenlerinin beklentilerine cevap veremez.
Bu maddeten mümkün olmad›¤› gibi, Obama’n›n bu yönde bir iste¤i,
politikas›, program› da yokt u r.
ya halktan en az›ndan özür dilerler,
ya da bir daha a¤›zlar›n› aç›p da bir
ﬂey söylemezler.
Ama bu ayd›n kesiminde, bunlar›n ikisi de yok.
‹kisi de olmad›¤› için ve asl›nda
düzenden beslenip, düzeniçi umutlar› beslemeyi statükolar›n›n devam› için ﬂart olarak da gördüklerinden, hiç utanmadan, hiçbir sorumluluk da duymadan, dün Clinton
için söylediklerini bugün de Obama
için söylemeye devam etmektedir.
Yine yan›lacakt›r ama önemli
de¤il. Nas›l olsa bu yan›lg›lar karﬂ›l›¤›nda kan› dökülecek olan o de¤il...
O, Obama’dan sonra gelecek
“Demokrat”, ve belki ﬂu veya bu
az›nl›ktan yeni ABD baﬂkan› için
de ayn› ﬂeyi yazmaya devam edecektir.
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Halka Güvenini, Gelece¤e ‹nanc›n› Kaybetmiﬂ, Devrim ve
Sosyalizmden Umudunu Kesmiﬂ Ayd›n›n Trajedisi:

Obama’ya Sar›lmak
ABD seçimleri sonuçland›. ‹ki adaydan
“siyah” olan›n›n ve
“demokrat” partiye
mensup olan›n›n kazanmas›, ülkemizin sol
ayd›nlar› aras›nda da
ﬂaﬂ›lacak ölçüde büyük
bir sevinç ve memnuniyetle karﬂ›land›. Ülkemiz ayd›n›n›n tarihi
ve teoriyi bu kadar kolay gözard› edebilmesi,
yak›n tarihi bu kadar kolay unutabilmesi,
ve bu kadar s›¤ de¤erlendirmeler üzerinden
Obama’ya sar›lmas›, kuﬂku yok ki, ayd›nlar›m›z aç›s›ndan üzerinde ciddiyetle düﬂünülmesi gereken bir tablodur. Ülkemiz ayd›n› nas›l bu kadar s›¤ olabiliyor, burjuva
propagandan›n etkisi alt›na nas›l bu kadar
kolay girebiliyor, tart›ﬂmaya muhtaçt›r.
Burada bu kesimlerin tavr›n› karakteristik olarak hepsini yans›tabilece¤ini düﬂündü¤ümüz bir kaç örnek üzerinden ele alaca¤›z.
Bir yandan, emperyalizm ve ABD gerçe¤inden habersizmiﬂçesine "de¤iﬂim rüzgarlar›ndan" söz eden ve büyük beklentiler
içine giren bu kesimler, iﬂin ilginç yan›,
baz› ﬂeylerin de fark›ndad›rlar. Fark›nda
olmalar›na ra¤men yine de bu de¤iﬂime,
Obama’n›n seçilmesine olmad›k misyonlar biçebilmektedir. ‹ﬂte emperyalizm gerçe¤ini bilse de bu savurulmadan kendini
al›koyamayanlardan bir örnek:
"Ne yalan söyleyeyim, ben de memn u n u m. Obama’n›n seçiminin ABD müesses nizam›n›n seçimi oldu¤unu, Washington muktedirlerinin Obama’ya ve
onunla gelecek ‘imaj’a ihtiyaç duyduklar›n›, Obama’n›n kendisine umut
ba¤layan alt s›n›flar›/ezilenleri/ötekileri kurtarmaktan çok, büyük ABD
ç›karlar›n› sa¤lama almak için çal›ﬂaca¤›n› düﬂünmeme karﬂ›n memn u n u m." (L. Do¤an T›l›ç, 9 Kas›m
2008, Birgün gazetesi)
Obama’n›n kimin ç›karlar›na

hizmet edece¤ini ortaya koyuyor ama yine
de m e m n u n! Neden? Nedenine de bir aç›klama getirmeye çal›ﬂ›yor:
"Obama’n›n seçimi yeni bir ‘küresel iklim’e yol aç›yor, açacak. Depresif olmayan
bu yeni iklimde daha rahat soluk al›p verebilece¤iz galiba. Çevre sorunlar›ndan, insan haklar›na ve ‘öteki’lerin sahiplenilip
savunulmas›na kadar pek çok politika dillendirilip serpilmek için daha uygun zemin
bulabilecek."
Obama’n›n seçilmesinden memnun ama
neden ve nas›l memnun oldu¤unu izah etmekten aciz. Yukar›daki aç›klaman›n kendisini bile ikna edece¤i ﬂüpheli.
Obama’n›n, yani tekellerin bir temsilcisinin seçilmesinden memnun olabiliyor;
çünkü s›n›fsal düﬂünmüyor. Duygular› s› n›fsal de¤il. Politik tahlilleri de s›n›fsall›kt a n uzak. Amerikan emperyalizmin ç›karlar› do¤rultusunda üretilen ve baﬂka türlü de
olmas› beklenemeyecek emperyalist sald›rganl›¤›, "depresif" gibi apolitik kavramlarla
niteleyen bir yaklaﬂ›m, neyi yerli yerine
oturtabilir ki? Obama’ya bak›nca, yüzündeki sahtekar gülümsemesinden “ depresif olmayan biri” oldu¤u sonucunu ç›kar›p, ondan sonra da önümüzdeki sürecin ﬂöyle de¤il de böyle olaca¤› belirlemelerinde bulunuyor. T›l›ç’›n “tahminlerine” göre, muhalif kesimler, önümüzdeki dönemde daha rahat serpilip geliﬂebilecekler.
Zaten silah tekelleri de onun için desteklemiﬂ olmal› Obama’y›!
Bu örnek üzerinde daha fazla zaman
kaybetmeden bir sonrakine geçelim:
*
“Obama sadece Obama de¤il” diye yazd› Milliyet yazarlar›ndan Ece Temelkuran
da. Peki neymiﬂ?
Obama, ‘Evet, yapabiliriz!’ duygusuymuﬂ. Kunta Kinte’nin zaferiymiﬂ. Sonra,
devam ediyor Temelkuran: “O Kenyaspor’un dünyaya gol atmas›d›r. Azgeliﬂmiﬂ
ülkelerin içli çocuklar› olarak tuttu¤umuz
zay›f tak›mlar›n galip gelmesidir. Kap›c›
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çocuklar›n›n üniversiteyi bitirip
doktor olmas›d›r. ... Obama, siz iﬂten at›l›rken istifa eden arkadaﬂlard›r.” (7 Kas›m 2008, Milliyet)
Ve ilaveten diyor ki:
“Ve bu yüzden iﬂte bu siyah kardeﬂimiz önceki gece bütün dünyaya
sözler verirken.. gülümsemesini
dünya için iyi bir iﬂaret olarak hissedip içinizden incecik bir tel gibi
umudu geçirmiﬂ bulunuyorsunuz.”
Hay›r, Ece Temelkuran güya bir
umudu yaz›yor sat›rlar›nda ama, asl›nda derin bir u m u t s u z l u ¤ u yaz›yor. Emekten, halktan yana bir insan›n Obama’ya sar›lmas›, denize düﬂenin y›lana sar›lmas›ndan da daha
vahimdir.
Temelsiz bir umuttur Temelkuran’›n umudu. Obama ezilen halklar
için, emekten ve halktan yana olanlar için hiçbir zaman “ k a r d e ﬂ i m i z ”
nitelemesini hakedecek biri de¤ildir
ve eminiz de olmayacakt›r da.
Obama’n›n seçilmesini Kunta
Kinte’nin, ezilenlerin, kap›c› çocuklar›n›n, iﬂten at›lanlar›n “zaferi”,
“aya¤a kalk›ﬂ›” gibi gören Temelkuran, kendisine hiç yak›ﬂt›rmamas›
gereken yüzeysel bir aldanma içindedir. Obama’n›n seçilmesine böyle
bir anlam yüklemek, ne kadar zorlan›rsa zorlans›n mümkün de¤ildir.
Emperyalizmi az çok tan›m›ﬂ, halklar›n mücadelesine ﬂu veya bu biçimde inanan bir ayd›n›n Obama’ya
sar›lmas›, onunla duygulanmas›,
ciddi bir sapmad›r.
Nedeni sorgulanmal›d›r ve o sorgulama da baﬂl›kta iﬂaret etti¤imiz
noktadan baﬂlamal›d›r. Halka ve gelece¤e inan›p inanmamak, devrim ve
sosyalizm umudunu yaﬂat›p yaﬂatamamak, sorun buralardan baﬂl›yor.
*
Oral Çal›ﬂlar’›n yazd›klar›na bak›yoruz üçüncü örnek olarak:
“ Bush, dünyadaki büyük de¤iﬂime, dönüﬂüme ters bir siyasetin
temsilcisiydi. O baﬂka ülkeleri iﬂgal
ederek, yalan söyleyerek, yoksul
uluslar› ezerek dünyaya hükmedebilece¤ini san›yordu. ... O b a m a ,
ABD’nin yeniden dünyayla uyumlu
Say›: 163

Emperyalizmi az çok tan›m›ﬂ, halklar›n mücadelesine
ﬂu veya bu biçimde inanan bir
ayd›n›n Obama’ya sar›lmas›,
onunla duygulanmas›, ciddi
bir sapmad›r.
hale gelmesinin, kendi ülkesinin
gerçekli¤iyle yüzleﬂmesinin temsilcisiydi.” (Radikal, 7 Kas›m 2008)
Her kelimesi kuruntulardan ibaret bir de¤erlendirme.
Bush, “dünyaki büyük de¤iﬂim”e
tersmiﬂ? Hangi büyük de¤iﬂim?
Kim ne zaman yapt›? Birileri dünyay› de¤iﬂtirdi de Çal›ﬂlar d›ﬂ›nda
kimsenin haberi mi olmad›? Bush
bu de¤iﬂime ters düﬂen bir lider oldu¤u için de¤iﬂtirilmiﬂ de; M e rk e l ,
Berlusconi, Sarkozy... onlar bu de¤iﬂime uygun mu?
Çal›ﬂlar, dünyan›n art›k demokrasi, insan haklar› yönünde de¤iﬂti¤i
ﬂeklindeki, temelsiz küçük-burjuva
nakarat› tekrarlay›p, Obama’n›n seçilmesini de onunla aç›kl›yor. Ç›k›ﬂ
noktas› yanl›ﬂ oldu¤u için, aç›klamas› da yanl›ﬂ.
ABD’nin Afganistan’›, Irak’› iﬂgal etmesini Bush’un “baﬂka ülkeleri iﬂgal ederek, yalan söyleyerek,
yoksul uluslar› ezerek dünyaya hükmedebilece¤ini sanmas›”yla aç›klamak, apolitik bir yaklaﬂ›md›r. S›n›flar mücadelesiyle, emperyalizm
gerçe¤iyle alakas› yoktur.
*
ﬁimdi her üç örne¤e tekrar bakarsak görürüz ki, üçünü de belirleyen, de¤iﬂim umutlar›n› egemen s›n›flar cephesindeki de¤iﬂikliklere
ba¤lam›ﬂ olmalar›d›r.
Ülkemizdeki reformist legal partilerin ço¤u ve küçük-burjuva ayd›nlar, uzunca bir süredir s›n›flar mücadelesinin as›l dinamiklerinden umutlar›n› kesmiﬂ, baﬂka güçler aray›ﬂ›na
girmiﬂlerdir. Bu anlay›ﬂ›n üretebildi¤i çözümler, anti-emperyaist bir tav›r
almak gerekti¤inde “ABD’ye karﬂ›
AB’ye yaslanma”, demokrasi için de
yine “Avrupa Birli¤i yolunda ilerleme”den öteye geçememiﬂtir.
Bu çaresizlik ve kendine güvensizlik duygusu, Avrupa Birli¤i’ne,

emperyalist oldu¤unu bilmesine
ra¤men “evet” dedirtmekte, sömürücü bir kesim oldu¤unu, oligarﬂik
diktatörlü¤ün her türlü zulmünden
sorumlu oldu¤unu bilmelerine ra¤men TÜS‹AD’a ilericilik payesi
verdirtmektedir. Bu k›s›r döngüden
ç›k›lmad›¤› sürece de yar›n kimlere
umut ba¤lanaca¤›, kimlerin ilerici
ilan edilebilece¤i belli olmaz.
‹lginçtir; Obama’dan memnuniyet belirten reformizm, bir dönem
“Karao¤lan” Ecevit’e verdikleri
deste¤i ve o Ecevit’in iktidar oldu¤unda neler yapt›¤›n› hat›rlay›p,
Obama’n›n akibetinin ayn› olmamas›n› diliyorlar. Oysa ak›betin de
musibetin de ayn› olaca¤›n› daha
gelmeden ilan ediyor zaten Obama.
Fakat, icazet olmadan hareket etmeyen, kendi mücadele ve hareket alan›n› kendileri geniﬂletmek için gereken emek ve cüreti göstermekten
aciz ak›ll› solculuk için "umut" yine
de bitmiyor. 1990’l› y›llarda emperyalizmin de¤iﬂti¤i hülyalar› ile
avundular, ﬂimdi de ABD’den de¤iﬂim beklentileriyle avunuyorlar.
Bu kesimler, ülkemizde ve baﬂka
ülkelerde halklar›n mücadelesinden,
direniﬂinden duymad›klar› heyecan›,
Avrupa seçimlerinden, Amerikan seçimlerinden, AB’nin ç›kard›¤› yasalardan duymaktad›rlar. Baﬂka güçlere bel ba¤layan bu yaklaﬂ›m, giderek
kendi ülkesindeki mücadeleye de
gözlerini kapama, hatta onu küçümsemeye kadar da varmaktad›r.

“Obama’n›n
gülümsemesini
dünya için iyi bir iﬂaret” olarak sayan ayd›n›m›z, ba¤›ms›zl›k demokrasi ve sosyalizm için canlar›n› verenlerin yüzlerindeki gülümsemeye
baks›n, inan›yoruz ki, o arad›¤› “iyi
iﬂareti” orada çok daha somut olarak bulacakt›r. Dünyan›n ikliminin
de¤iﬂmesini isteyen ayd›n›m›z, o iklimin emperyalizmin jandarmas›n›n
baﬂkanl›k koltu¤una oturtacak kiﬂiyle de¤il, halklar›n dünya çap›ndaki kavgas›yla de¤iﬂece¤ini bilmeli ve ayd›n olma misyonunu bu kavgay› büyütmeye hasretmelidir.

AYDIN
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Obama’ya Yanl›ﬂ Mektup!
Politika ad›na, diplomasi ad›na emperyalizmin
ve emperyalizme ba¤›ml›l›¤›n meﬂrulaﬂt›r›lmas›
kabul edilemez!
ABD Baﬂkan› seçilen Obama’y›
kutlayanlar aras›nda Kürt milliyetçi
hareket de vard›. “Koma Civan
Kürdistan yürütme konseyi baﬂkan›
Murat Karay›lan ve Kongra-Gel
Baﬂkan› Zübeyir Aydar” imzas›yla
Obama’ya yollanan mektup ﬂöyle
baﬂl›yordu:
“Öncelikle ABD devlet baﬂkanl›¤›na seçilmiﬂ olman›z›, halk›m›z ve
örgütümüz ad›na içtenlikle kutlar,
yeni görevinizde size baﬂar›lar dilerken, bu seçimin dünyan›n her taraf›nda bar›ﬂ, özgürlük, huzur ve refaha vesile olmas›n› dilleriz.”
Obama gibi bir emperyalist dünya liderine “baﬂar›!” dilemekle baﬂlayan mektup, ülkemizin Amerika
taraf›ndan sömürgeleﬂtirilmiﬂ olmas›n› onaylayan bölümlerle devam
ediyor.
Siyasi hareketler, çeﬂitli ülkelerle, örgütlerle çok çeﬂitli biçimlerde
iliﬂkiler kurarlar. Devrimci, yurtsever örgütler aç›s›ndan bu iliﬂkilerin
belli ilkeleri, kurallar› vard›r. Bunlar, esas olarak ideolojik ve ahlaki
ilkelerdir. Siyasi mücadelenin geliﬂimi içinde, gerekti¤inde düﬂmanla
da oturulup konuﬂulur, fakat ideolojik bak›mdan bu asla o güçlerin ve
yapt›klar›n›n meﬂrulaﬂt›r›lmas›n›
içermez. ‹ﬂte bu aç›dan Kongra-Gel
taraf›ndan gönderilen mektup, “diplomasi gere¤i” denilerek normal
görülemez.
Obama’ya “görevinde baﬂar›lar
dilemek”, ilerici, yurtsever bir gücün üslubu olmamal›d›r. Çünkü
Obama’n›n baﬂar›s›, halklar›n aleyhine sonuçlar demektir. Obama’ya
baﬂar› dilemek, emperyalist politikalara bir onayd›r.
O Amerika de¤il mi, hareketinize karﬂ› komplolar yapan, o Amerika de¤il mi, önderinizi tutsak ettiren, o Amerika de¤il mi, Kandil’e
sald›r› izni veren?! Bunlar yok say›-
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larak siyaset yap›labilir mi?..
Deniyor ki mektupta:
“Seçim kampanyan›z, de¤iﬂim,
bar›ﬂ, özgürlük, eﬂitlik, adalet gibi
yükse k ahl a ki d e¤e r le r e da ya l› söy leminiz, dünyan›n her taraf›nda oldu¤u gibi halk›m›z taraf›ndan da ilgi ve sempatiyle izlendi.”
Hay›r; Kürt halk›n›n ve hiçbir
halk›n emperyalist liderlere karﬂ›
sempati duymas› sözkonusu olamaz. E¤er duyuyorsa, orada ya bir
bilinçsizlik, ya da önderliklerinin
yanl›ﬂ yönlendirmeleri söz konusudur. Biz, devrimci, demokrat, ilerici
güçler olarak, tam tersine, Obama’n›n kampanyas›n›n ve politikalar›n›n bar›ﬂ, özgürlük, eﬂitlik, adalet gibi yüksek ahlaki de¤erlerle
h i ç b i r ilgisinin olmad›¤›n› gös ter mek ve anlatmak durumunday›z.
Yine mektupta deniyor ki: “Ülkenizin Türkiye ile çok yönlü iyi
iliﬂkileri var. Bizim için Türkiye ile
il i ﬂ k i le r i n i z i b o z m a n ›z › t a l e p e t m i yoruz. Biz sizden iliﬂkilerinizi devreye sokarak, bu sorunun diyalog
yoluyla çözülmesine yard›mc› olman›z› istiyoruz.”
Yurtseverler, ilericiler, devrimciler, hiçbir gerekçeyle bunlar› söyleyemezler ve söylememelidirler.
Amerikan emperyalizmiyle Türkiye aras›ndaki iliﬂkiler, yeni-sömürgecilik iliﬂkileridir. Herkes bu
iliﬂkileri farkl› kavramlarla tan›mlayabilir ama kimse halk›m›za 60 y›l›
aﬂk›n süredir ac› ve yoksulluk getiren bu iliﬂkilere “iyi iliﬂkiler” diyemez. Bu iliﬂkinin sürmesini politik
olarak savunamaz.
*
Mektupta, diplomasi ad›na, yanl›ﬂ bir ideolojik ve politik tutuma girilmiﬂtir. Kürt milliyetçi hareketinin
kendi gerçe¤i aç›s›ndan bile, yukar›daki sözler aç›klanamaz. Ony›llard›r Kürt halk›na karﬂ› uygulanan

bask› ve asimilasyon, Kürt milliyetçi harekete karﬂ› sürdürülen savaﬂ,
Amerikan emperyalizminin onay›
ve deste¤inin d›ﬂ›nda düﬂünülebilir
mi? Mektupta, sanki böyle bir olgu
hiç yokmuﬂ, söz konusu de¤ilmiﬂ
gibi bir üslup kullan›lmaktad›r.
*
Amerikan emperyalizmine yönelik bu tür politika ve taktikler, bu
üslup, geçmiﬂte Kürt milliyetçi hareketine hiçbir ﬂey kazand›rmam›ﬂt›r, bugün de kazand›rmayacakt›r.
Ama bu tutumlar›n halklar›n mücadelesine verdi¤i ideolojik, politik
zararlar, ortadad›r.
Geçmiﬂte de “Biz ABD’nin Kürdistan’da, bölgede kendisine göre
istikrar yaratmas›na bir ﬂey demiyoruz.” aç›klamalar› yap›lm›ﬂ,
ABD’nin bölgede demokrasi ve bar›ﬂ için müdahalelerde bulundu¤unun teorisi yap›larak, ABD’yle “birlikte çal›ﬂ›labilece¤i” söylenmiﬂtir.
Ama ne olmuﬂtur? Bu politikalar,
teoriler, Kürt halk›na ne getirmiﬂtir?
Amerika’yla iﬂbirli¤i, iﬂbirli¤i
yapan gücü, kaç›n›lmaz olarak
halklar›n karﬂ›s›na savurur. Bugün
Barzani ve Talabani önderli¤indeki
KDP’nin, KYB’nin durumu bunun
somut bir göstergesidir. Barzani ve
Talabani’nin baﬂka bir parçadaki
kendi ulusunun katledilmesine onay
veren konumlar›, kuﬂku yok ki tarihi bir ö¤reticidir.
Devrimci olmak, anti-emperyalist olmakt›r. Yurtsever olmak, halk›n›n özgürlü¤ünü savunmak, antiemperyalist olmakt›r. Anti-emperyalist olmak, en baﬂta Amerikan
emperyalizmine karﬂ› mücadeledir.
Kuﬂkusuz koﬂullar zor olabilir;
emperyalizm halklar›, halk kurtuluﬂ
güçlerini dört bir yandan kuﬂatm›ﬂ
olabilir; ama hep söyledi¤imiz gibi
“ Devrimcilik, ABD emperyalistleri,
tüm yeryüzünü denetim alt›na alsa,
devrimcilere ADIM ATACAK TEK
B‹R YER, NEFES ALACAK TEK
B‹R ALAN BIRAKMASA DA SON
NEFES‹NE KADAR emperyalizme
karﬂ› savaﬂ› sürdürmektir.”
Halklara kazand›racak olan do¤ru politika da budur.

16 Kas›m 2008

Öğretmenimiz
Bir ömür boyu devrimci olmak, ne kadar güçlü bir ifade.
Asl›nda yaﬂam›n›, ömrünü
devrimci oldu¤u andan itibaren
baﬂlat›yor insan burada.
Devrimci oldu¤u andan son
nefesini verene kadar devimci
kalmak.
Bu tan›mlamada bir devrimci,
devrimci olmadan önce yaﬂam›ﬂ
saym›yor kendisini. Bu nedenle
çok güçlüdür devrimcilik.
Emperyalizmin sald›r›lar›n›n,
faﬂizmin katliamlar›n›n hemen
hiçbir s›n›r tan›mad›¤› bir
süreçte devrimci kalmak
çok daha güçlü bir ideolojik donan›m gerektiriyor.
Sürükleyip giden kitle
hareketleri, kitle eylemleri
yok.
Büyük devrimci s›çramalara neden olacak güçlü
silahl› eylemler yok.

‹ﬂgal ve sömürü hiç bitmedi, hala sürüyor.

Tarih hala s›n›flar mücadelesi ile yaz›l›yor ve yaz›lacak.
Emperyalizm bildi¤imiz emperyalizm.
Kitle hareketlerinde, kadrolaﬂmada, örgütlenmede, stratejik
hedeflere varmada hemen her
konuda bizi h›zla ileriye taﬂ›yacak
ve k›sa sürede yo¤un bir güç birikimini sa¤layacak olan en
önemli zenginli¤imizdir ‹DEOLOJ‹K NETL‹⁄‹M‹Z.
‹deolojik netli¤imiz, EN BÜYÜK S‹LAHIMIZDIR.

GÜÇ BUDUR.
Unutmamal›y›z ki, yeryüzünde
al›ﬂkanl›klarla yap›lamayacak
tek iﬂ devrimciliktir. Sürekli yenilenmeli ve yenilemeliyiz.
Böyle bir süreçte devrimcilere
düﬂen en önemli görev bu asl›nda.
Hem kendi ideolojik birikimimizi artt›raca¤›z ve bu bizi dinamik k›lacak,
Hem de buna uygun kadrolar
yetiﬂtirece¤iz.
B‹R ÖMÜR BOYU DEVR‹MC‹L‹K,
1- Tarihsel hakl›l›¤a inançla,
2- Tek baﬂ›na kald›¤›m›zda bile yaln›z olmad›¤›m›z› bilmek ve
hissetmekle,
3- Her türlü duyguyu yo¤un yaﬂayarak ve asla s›radanlaﬂmayarak,
4- Gerçekçi davranarak
ama nesnelli¤e teslim olmayarak,
5- M›zm›z, olmazc›, narin
kiﬂili¤i reddedetmekle, devrimci, kavgac› kiﬂili¤imizi
güçlendimekle,
Mümkündür.
‹deolojik donan›m› sürekli
zenginleﬂtirmek ve dinamik tutmak, çok zor de¤ildir.
Bir yerlerden baﬂlamal›y›z.
Örne¤in okumak, düzenli ve
sürekli okumak ile baﬂlayabiliriz.
Günde sadece on sayfa,
Ayda üçyüz sayfa eder. Ortalama bir kitapt›r üçyüz sayfa.
ZAMAN YOK,
‹ﬁ ÇOK,
‹NSAN AZ;
Söylenen budur ve koca bir
yaland›r bu.
Ço¤u zaman yalan oldu¤unu
bile farketmeden büyük bir rahatl›kla söyledi¤imiz en sorumsuz
sözlerdir bunlar.
Ama biz biliriz ki,
yalan›n panzehiri gerçeklerdir.
Birgün 24 saattir.
On sayfa ise sadece on dakikada okunur.

Bir Ömür Boyu
Devrimcilik

‹ﬂte böyle bir süreçte devrimci
olmak ve devrimci kalmak zor,
daha zor.
Bu durumda ideolojik olarak
daha güçlü olmak zorunday›z.
Bunun için, ideolojik e¤itimi süreklileﬂtirmek en temel görevimiz
olmal›d›r.
Elimizde çok güçlü bir silah›m›z var: ‹DEOLOJ‹K NETL‹K!
Bu konuda hiç bir tereddütümüz yoktur.
Bu gücümüz, bizi öyle büyük
ateﬂ çemberlerinden sa¤ salim
geçirdi ki, örgütler, ülkeler parçalan›p yok olurken, biz daha güçlü
ç›kt›k bu sars›nt›lardan.
"Yenilen sosyalizm", vazgeçiremedi bizi sosyalistlikten ve biz
“tek yoldur” demeye devam ettik. "Yenilen" sosyalizm de¤ildir,
sosyalizm hala bizimdir dedik.
Ne "medeniyetler çat›ﬂmas›"
oldu,
Ne "yeni dünya düzeni" kuruldu,

Say›: 163

Ne "tarihin sonu" geldi;

Sürükleyip giden kitle hareketleri, kitle eylemleri yok.
Büyük devrimci s›çramalara
neden olacak güçlü silahl›
eylemler yok.
‹ﬂte böyle bir süreçte... elimizde çok güçlü bir silah›m›z
var: ‹DEOLOJ‹K NETL‹K!
YEN‹LMEYECEK TEK GÜCÜMÜZDÜR.
Hiç bir belirsizlik ve ﬂekilsizlik
yoktur.
Hiç bir kafa kar›ﬂ›kl›¤›m›z yoktur.
‹ﬂte elimizde bu silah varken,
gö¤üsleyemeyece¤imiz sald›r›,
kazanamayaca¤›m›z savaﬂ yoktur.
B‹R ÖMÜR BOYU DEVR‹MC‹L‹KTE EN ÖNEML‹ GÖREV‹M‹Z
ise,
bu netlikteki ideolojik birikimimizi sürekli artt›rmakt›r.
B‹Z‹ D‹NAM‹K TUTACAK TEK

Ö⁄RETMEN‹M‹Z
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‹ﬁKENCE... ‹NFAZ... POL‹S TERÖRÜ...
‹ktidar teﬂhir olmas›na ald›rmaks›z›n zulmü pervas›zca sürdürüyor
‹ﬂkenceciler beraat etririliyor... ‹nfazc›lara en üst düzey koruma sa¤lan›yor
Copunu, silah›n› pervas›zca kullanan polisin eli hiç so¤umuyor...

Faﬂizmin Pervas›zl›¤›
Adalet Bakan› M. Ali ﬁahin, Engin Çeber’in iﬂkencede katledilmesi
için, ‘ m ü n f e r i t ’ aç›klamas› yapm›ﬂt›. ‹ﬂkencede ölümler, polis kurﬂunlar›yla ölümler, sakat kalmalar, hepsi Adalet Bakan›’na göre münferitti!.. Fakat, Türkiye’de yaﬂananlar›n
münferit olmad›¤›n› anlatmak için
geçmiﬂte yaﬂananlar› hat›rlatmak
bile gerekmiyor, her an tekrar tekrar yaﬂananlar, Adalet Bakan›’n› yalanl›yor.
Sadece Adalet Bakan›’n› de¤il.
ﬁahin’in “özür”ü üzerine, “bunun
bir dönüm noktas›” oldu¤unu söyleyenleri de yalanl›yor. Yaﬂananlara
bak›n, bir dönüm noktas›n› m› gösteriyor, yoksa ayn› güzergahta dizginsizce ilerlemeyi mi?
Engin Çeber münferit, Ça¤daﬂ
Gemik münferit... aﬂa¤›da okuyacaklar›n›z da bu hafta içinde
yaﬂanan “ m ü n f e r i t l e r ”dir.

B u r s a ’ d a gö z a l t › n d a
b i r ölüm daha
Bu sefer ölüm, Bursa
Emniyet Müdürlü¤ü’nde
yaﬂand›. Bursa’da bir uyuﬂturucu operasyonu bask›n›nda, polisten kaçt›¤› ve “çat›dan
düﬂtü¤ü” iddia edilen Serkan Çedik, karakola götürülmeden önce,
Adli T›p Kurumu’na götürülerek
muayene ettirildi. Adli T›p Kurumu’nun verdi¤i raporda, Çedik’in
yüzünde “ekimoz” (yaralanma) tespit edildi. Fakat, Serkan’›n götürüldü¤ü Bursa Emniyet Müdürlü¤ü binas›nda durumu a¤›rlaﬂ›nca Çekirge
Devlet Hastanesi’ne kald›r›lan Çedik, burada öldü.
Serdar Çedik’in a¤abeyi Levent
Çedik, kardeﬂinin d ö v ü l e rek öldü-
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r ü l d ü ¤ ü n ü söyledi. Levent Çedik,
“ Ka r d eﬂ i m dö vül e r ek , y er l e r de s ü rüklene rek göz alt›na al›nd›... Kar deﬂimi gördü¤ümüzde tan›nmaya cak haldeydi. Her taraf›ndan
darp edilmiﬂti” dedi.
Polis, her zamanki aç›klamalar›na benzer bir ﬂekilde, Çedik’in düﬂerek yaraland›¤› ve bu
nedenle öldü¤ü aç›klamas› yapt›.
Fakat, Gedik için karakola götürülmeden önce al›nan Adli T›p
Raporu, ölümcül bir durumu olmad›¤›n› gösteriyor. Rapora göre, karakola girerken, Çedik’in kafas›nda
kanama ve kolunda k›r›k yok, ama
karakoldan ölüsü ç›kt›¤›nda kolunda k›r›k ve kafas›nda kanama var.

14 yaﬂ›ndaki çocuk
polis kurﬂunuyla
felç kald›
‹nsanlar›m›z, gençlerimiz, çocuklar›m›z,
polisin adeta att›ﬂ talimi yapt›¤› hedefler haline gelmiﬂ durumda. En küçük bir olay, polislerin silah›n› çekip, ateﬂ etmeleri, yaralamalar› ve öldürmeleri için yeterli
oluyor.
Polisin bu sefer vurdu¤u kiﬂi,
Adana’da 14 yaﬂ›ndaki Amed Y›ld›r›m oldu. Amed Y›ld›r›m ve iki arkadaﬂ›, motorsiklet ile giderken polisler taraf›ndan çevrildiler. Adana
polisi, Amed Y›ld›r›m ve yan›ndaki
iki arkadaﬂ›n› durdurduktan sonra,
silah›n› Amed’in s›rt›na dayayarak
ateﬂ etti. Amed a¤›r yaral› olarak
kald›r›ld›¤› hastanede felç oldu.
Polisin gerekçesi malum, y e re
s›k›lan kurﬂun sekti!!! Polislerin
kurﬂunu hep böyledir, yere s›karlar,
seker insan öldürür. ‹nand›r›c› olup

olmamas›n›n ne önemi var, hakimler için bu gerekçe yetiyor da art›yor bile. Amed’i vuran polis tutuklanmad›.

Yelden’in ‘ödüllü
katilleri’ne beraat
Alpaslan Yelden, 2
Temmuz 1999’da gözalt›na al›nd›¤› ‹zmir Asayiﬂ ﬁube Müdürlü¤ü
Faili Meçhul Cinayet Büro Amirli¤i’nde iﬂkenceyle katledilmiﬂti.
Yelden’in ölümüne iliﬂkin yarg›lanan 10 polis hakk›nda 3 y›l 4 ay
alt s›n›r›ndan ceza verilmiﬂ, karar
Yarg›tay 1. Ceza Dairesi taraf›ndan
ceza çok bulunarak bozulmuﬂtu.
Öyle ya, Türkiye’de iﬂkenceyle öldürmenin cezas› m› olur?
‹zmir 2. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülmeye baﬂlayan
davan›n 8 Kas›m’daki duruﬂmas›nda, san›klar hakk›nda beraat karar›
verildi.
Türkiye, iﬂkencecilerin cezaland›r›ld›¤› de¤il, ödüllendirildi¤i bir
ülkedir. Yelden’in katillerinin beraat ettirilmesi de bunun örneklerinden birisidir.
Yelden’in katledildi¤i Faili Meçhul Bürosu Amiri ‹ b r a h i m P e k e r
hakk›nda, 1999’a kadarki 10 y›ll›k
polislik hayat›nda, 23 kez, “iﬂkence
ve kötü muamele”, “hürriyeti tehdit” ve “tecavüz”den soruﬂturma
aç›ld›, bu soruﬂturmalar›n sadece
birisinden ceza ald› ve cezas› ertelendi. Fakat, 23 soruﬂturmal› Peker,
17 kez takdirname ile ödüllendirildi. Neredeyse, iﬂkence baﬂ›na bir
ödül düﬂüyor. ‹ﬂkence hamili¤inde
daha aç›k kan›tlara gerek var m›?
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Polis dedi¤in vurur!
‹stanbul Eminönü’nde bir polis,
Cengiz Sezgin isimli kiﬂiyi
diz kapa¤›ndan silahla vurdu.
Sezgin, Gül ‹ﬂ Han›
önünde kendisine ve arkadaﬂlar›na kimlik soran
sivil polise, “Polis kimli¤inizi görebilir miyim?” dedi. Bunun üzerine, sivil polis önce Sezgin’in yüzüne biber gaz› s›kt›, sonra da silah›n›
ç›kararak, Sezgin’in dizine üç el
s›kt›. Yetmedi, yere y›¤›lan Sezgin’in arkadaﬂlar›n› tehdit ederek,
hastaneye götürülmesini engelledi.
Sezgin’in sakat kalma ihtimali bulunuyor.
Yasalar, polislerin kimli¤ini göstermesini mi söylüyor! “Al sana
k i m l i k ! ”.
Bu durumlarda elbette, yarg›
vard›r ve devreye girerek polisin
b›rakt›¤› eksi¤i tamamlar. Sezgin
olay›nda da öyle oldu ve Sezgin
hakk›nda ‘polise mukavemet ve
b › ç a k l a s a l d › r m a k t a n ’ iﬂlem yap›ld›. Polis hakk›nda da, sadece sonucu baﬂtan belli soruﬂturmalardan birisi daha baﬂlat›ld›.

‹ﬂkence vatan hizmeti
iﬂkenceyi anlatmak
d › ﬂ g ü ç l e re h i z m e t !
12 Eylül döneminde, Bar›ﬂ Derne¤i davas›ndan yarg›lanan eski milletvekili Nurettin Y›lmaz, Diyarbak›r
Hapishanesi’nde gördü¤ü
iﬂkenceleri anlatt›¤›, CNN
Türk’teki “ O r a d a y d › m” program›
24 Temmuz 2007’de yay›nlanm›ﬂt›.
Program için, Bak›rköy Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›’na sunulan iddianame ile, Nurettin Y›lmaz hakk›nda, iﬂkenceleri anlatt›¤› için, program›n yap›mc›s› Bar›ﬂ Pehlivan
hakk›nda ise, “ bu fikir ve düﬂünce lerin kamuoyuna duyurulmas›na
... arac›l›k etti¤i için ” dava aç›ld›.
‹ddianameyi haz›rlayan savc›, iﬂkencenin anlat›lmas›n›, “ d›ﬂ güçlerc e y ür üt ül en b öl ücü ve y ›k ›c › pr o pagandan›n bir parças›” diye de¤erlendiriyor.
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Pervas›zl›k, bast›rmak ve
sindirmek içindir.
Faﬂizmin pervas›zl›¤›na karﬂ›
cüretle, her türlü bedeli göze
alarak mücadeleyi yükseltelim. “Çivi çiviyi, söker”;
Faﬂizmin pervas›zl›¤›na
karﬂ› halk›n cüreti!
‹ﬂkencenin bu kadar meﬂru görüldü¤ü, iﬂkenceyi anlatman›n da,
“d›ﬂ güçlerle iﬂbirli¤i” olarak de¤erlendirildi¤i ülke az bulunur. Görüldü¤ü gibi, iﬂkence hamili¤i psikolojik rahats›zl›k denilebilecek düzeydedir.

Ödüllendirilmediyse
ﬂaﬂ›rt›c›!
Siirt’teki 2008
Newroz kutlamalar›nda polis kurﬂunlar›yla yaralanan
Sosin Özalp ve Ahmet
Bart›k ile gözalt›nda iﬂkence gören
Mehmet Zeki Ete’nin suç duyurular› için, Siirt Cumhuriyet Savc›l›¤›
taraf›ndan “ polisler hakk›nda kovuﬂturmaya yer olmad›¤›” karar›
verildi.
Hastane raporlar›, tan›k anlat›mlar› ve görüntüler, kovuﬂturma aç›lmas›n› sa¤lamaya yetmedi. Polisin
öldürme ve iﬂkence özgürlü¤ünün
oldu¤u bir ülkede, her ﬂey en ince
ayr›nt›s›na kadar kay›tl› olsa da, sonuç nas›l olsa farketmiyor.

Silvan’da
iﬂkence
10 Kas›m günü
evinden dövülerek
gözalt›na
al›nan
Gündüz Taﬂ’a, gözalt›nda da iﬂkence yap›ld›. Taﬂ durumunun a¤›rlaﬂmas› üzerine Dicle
Üniversitesi Beyin Cerrahi Bölümü’ne kald›r›ld› Taﬂ’›n durumunun
ciddiyetini korudu¤u belirtildi.

B u n l a r da katilin hamisi
Baﬂbakanl›k Teftiﬂ Kurulu’nca
Hrant Dink suikastine iliﬂkin bir ra-

por haz›rland›. Diyor ki rapor: Ya rd›mc› istihbarat eleman› Erhan
Tuncel’in McDonald’s bombala m a s› nd aki r ol ü ç öz ül se ydi D in k ci n ay eti ön len eb ili rd i.
Peki ne olmuﬂ da o rol çözülememiﬂ? Tuncel, McDonald’s bombalamas› davas›na tan›k s›fat›yla
ça¤r›lm›ﬂ, duruﬂmaya kat›lmam›ﬂ
ve yarg› ona yeni bir ça¤r›da bulunmam›ﬂ.
Suç orta¤› olmayan var m›? Jandarma, polis, Valilik, ‹stihbarat Daire Baﬂkanl›¤›, yarg›... hepsi suçun
içinde...

Bu da
Baﬂbakan’›n
milletvekili
AKP Yozgat
Milletvekili Abdulkadir Akgül,
12 Kas›m’da TBMM’deki görüﬂmelerde; “Ben vurmaktan hoﬂlanan
bir adam de¤ilim ama devlete karﬂ›
suç iﬂleyenler varsa elbette vurmaktan hoﬂlanaca¤›m.” dedi.
Polisin infazlar›n›n bu kadar aleni sahiplenildi¤i örnekler azd›r. Akgül aç›klamalar›n›n arkas›nda duruyor, AKP de Akgül’ün arkas›nda
duruyor. Ne de olsa, Baﬂbakan’›n
sivil faﬂistlerin “ p o m p a l › t ü f e k
k u l l a n m a ö z g ü r l ü ¤ ü n ü ” savunmas›yla gayet uyumlu bir aç›klama...

A dli T › p R a p o r u :
Ç e b e r iﬂkence ile öldürüldü
Adli T›p Kurumu, ‹stinye Karakolu ve Metris Hapishanesi’nde yap›lan
iﬂkencelerle katiledilen Engin Çeber’e
iliﬂkin
raporunu
aç›klad›. Adli T›p
Kurumu’nun raporuna göre, Engin’in ölüm sebebi gördü¤ü iﬂkenceler, ölümün gerçekleﬂmesine neden olan iﬂkenceler ise, Metris Hapishanesi’nde yap›ld›.
Rapor iﬂkenceden ölüm gerçe¤ini ortaya koyuyor, fakat Engin’i iﬂkenceyle öldüren gardiyanlar ise,
“yaralama nedeniyle ölüme sebebi-
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yet vermek” suçlamas›yla yarg›lan›yor. Çünkü, iﬂkence ile adam öldürmenin cezas› müebbet hapis iken,
yaralama nedeniyle ölüm sebebiyet
vermenin cezas› 8-12 y›l aras›ndad›r.
Adalet Bakanl›¤› ve davay› yürüten savc›l›¤a soruyoruz: Adli T›p
Kurumu raporuna ra¤men iﬂkence
hamili¤ini, ayn› pervas›zl›kla sürdürecek misiniz?
***
Ali Te k i n : O ¤l u mu n k a t i l l e r i
iﬂkence suçundan yarg›lanmal›...
Engin Çeber’in babas› Ali Tekin de,
10 Kas›m’da “ m ü ﬂ t e k i ” s›fat›yla
Bak›rköy Adliyesi’ne giderek ifade
verdi. Ali Tekin, o¤luna iﬂkence yapan polis ve gardiyanlardan ﬂikayetçi olurken, iﬂkencecilerin yaralama
gibi maddelerden de¤il, ‹ ﬁ K E N C E
SUÇUNDAN yarg›lanmalar›n› talep etti. Bilindi¤i gibi, Engin’in katilleri, iﬂkenceyle adam öldürmekten de¤il, yaralama ile ölüme sebebiyet vermek gibi, cezas› daha hafif
olan suçtan yarg›lan›yorlar.

Beﬂir A t a l a y ’ a s o r u :
27 Ekim’de Ça¤daﬂ Gemik’in
polis kurﬂunuyla öldürülmesine iliﬂ-

Bas›ndan:
‹ﬂkence sonucunda
ölen Engin Çeber olay›nda Adalet Bakan›’n›n devlet ad›na özür
dilemesi,
iﬂkenceye
karﬂ› kesin tav›r konusunda ümitlenmeme
yol açm›ﬂt›. Erken heveslendi¤im ortaya ç›k›yor.
Olaya kar›ﬂan polislerle ilgili müfettiﬂ raporlar›, doktor raporlar›na ra¤men ‘soruﬂturma aç›lmamas›’ yönünde. Zaten, Emniyet Müdürü de adamlar›na sahip ç›kt›.
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Katledildi

Felç B›rak›ld›

kin, ‹çiﬂleri Bakan› Beﬂir Atalay’›n
cevaplamas› istemiyle bir soru
önergesi veren, CHP’li Milletvekili
Erol T›nastepe, polisin “havaya ateﬂ
açt›¤›” ﬂeklindeki ifadesini hat›rlatarak ﬂöyle soruyor; “ Nedense bu
tür olaylar kar ﬂ›s›nda polisin ayn›
türden bahanelere s›¤›narak yapt›¤› savunmalar, polis okullar›nda
verilen bir ders midir? ”
Yerinde bir soru, fakat Beﬂir
Atalay’›n bu soruya yalan söylemeden cevap veremeyece¤i aç›k. Öyle
ya, özel e¤itim olmadan, bu kadar
ayn›laﬂt›r›lm›ﬂ ifadeleri verebilmek
mümkün olmasa gerek.

‹ﬂkence hamili¤i
b u k a d a r aleniyken
“Ba¤›ms›z Kurul”
ne oluyor?
AKP iktidar› iﬂkence iddialar›n›n, “ ba¤›ms›z bir k u r u l ” taraf›ndan soruﬂturulmas› için çal›ﬂma yürütüyormuﬂ. Verilen bilgilere göre,

Cezaevindeki gardiyanlar ile ilgili dava
aç›ld› ama o da daha
a¤›r cezay› gerektiren
iﬂkence suçundan de¤l,
“yaralama
suretiyle
ölüme sebebiyet vermekten” aç›ld›.
Bu tablodan sonra
Türkiye’de art›k iﬂkencenin
olmayaca¤›n›
söyleyen siyasetçilere
inanabilmem mümkün
de¤il. ... Sistem iﬂkenceciyi koruyor ve bu
durumda da iﬂkencein
tümüyle önlenebilmesi
mümkün de¤il.
Mehmet Y. Y›lmaz,
7 Kas›m 2008, Hürriyet

Katledildi

Felç B›rak›ld›

çal›ﬂma ‹ngiltere ile ortak yürütülüyor.
Böylesi bir yap›ya gidilmesi karar›, ‹çiﬂleri Bakanl›¤› taraf›ndan,
iﬂkence ve polis kurﬂunlar›yla ölüm
olaylar›n›n üzerine al›nm›ﬂ.
Elbette, bu çal›ﬂman›n iﬂkenceyi
önlemek için yap›ld›¤› düﬂünülmemelidir. Tersine, çal›ﬂman›n gerekçesinde de aç›kland›¤› gibi, amaç
“Polis polisi aklad›” ﬂeklinde düﬂüncelerin önüne geçmek.
‹çiﬂleri Bakanl›¤›, ba¤›ms›z k›l›f› giydirilmiﬂ “ m ü f e t t i ﬂ l e r, polisi
a k l a r s a ” daha inand›r›c› olaca¤›n›
düﬂünmüﬂler. Demek ki, TBMM ‹nsan Haklar› ‹nceleme Komisyonu’nun yükünü paylaﬂacak bir kurul
oluﬂturulmas› ihtiyac› duyulmuﬂ.
Elbette, böylesi bir kurulun “dev letten ba¤›ms›z” olup olmayaca¤›n› tart›ﬂmak bile gereksizdir. Fakat,
bu ince çal›ﬂmalar, iﬂkencenin önlenmek de¤il, daha da yo¤un uygulanaca¤›n›n göstergesi say›labilir.
d›m›na koﬂan AVCI
‹stanbul Terörle Mücadele ﬁubesi’nin
haz›rlad›¤›, gerçekli¤i yans›tmayan beyanlar
nedeniyle 07.11.2008 tarihinde tutukland›.
“ﬁevket Avc› 1989–1994
y›llar› aras›nda belediye
baﬂkan yard›mc›l›¤› yapm›ﬂ
ve halk›n ihtiyac› do¤rultusunda çal›ﬂmas› için u¤raﬂ
vermiﬂtir” denildi. Yaﬂama
hakk› kadar önemli ve zorunlu bir hak olan bar›nma
hakk›ndan vazgeçilmeyece¤i ve mücadelenin sürdürülece¤i belirtilen aç›klamada Avc›’n›n serbest b›rak›lmas› istendi.

ﬁevket Avc›’n›n
Tutuklanmas›na Tepki
Y›k›ma Karﬂ› Halk Komisyonu 9 Kas›m’da yapt›¤›
yaz›l› aç›klamayla Y›k›ma
Karﬂ› Halk Komisyonu
Üyesi ﬁevket Avc›’n›n tutuklanmas›n› k›nad›.
“‹ktidar Halk› Tutuklayarak Krizini Aﬂamaz” baﬂl›kl› aç›klamada, “halk›n ç›kar› için mücadele eden,
baﬂta bar›nma hakk› olmak
üzere temel hak ve özgürlükleri savunan, ‹stanbul’un
hangi gecekondu mahallesinde olursa olsun, evi y›k›lan emekçi halk›m›z›n yar-

16 Kas›m 2008

Antalya

Halk›n Adaleti” sloganlar› at›ld›.
Aç›klama s›ras›nda çevredeki insanlar da alk›ﬂlar›yla destek verdi.

Halka Zulüm Eden AKP
Katilleri Koruyor
Halk Cephesi, 9 Kas›m günü
Okmeydan› Mahmut ﬁevket Paﬂa
Antalya: Ça¤daﬂ Gemik’in
Mahallesi Sa¤l›k Oca¤› önünde bir
Katili A K P ‹ k t i d a r › d › r !
eylem yaparak Engin’e iﬂkence yapanlar›n tutuklanmas›n› istedi.
Antalya Halk Cephesi Temsilcili¤i 7 Kas›m günü K›ﬂlahan Meyda“Engin’e ‹ﬂkence Yapanlar Tun›’nda yapt›¤› eylemle Ça¤daﬂ Getuklans›n/Halk Cephesi” yaz›l› panmik’in katillerinin cezaland›r›lmas›kart›n aç›ld›¤› eylemde Engin’in ren› istedi. Eyleme Ça¤daﬂ Gemik’in
simlerinin oldu¤u dövizlerde taﬂ›nailesi ve yak›nlar›, Alt›nova-Sinan
d›. “Ferhat’› Vuran Engin’e ‹ﬂkence
Mahallesi ve K›z›lar›k Gebizli MaYapan Polisler Tutuklans›n”, “Adahallesi’nden otobüslerle gelen halk
let ‹stiyoruz”, “Halk›z Hakl›y›z Kada kat›ld›.
zanaca¤›z” sloganlar›n›n at›ld›¤› eylemde, sloganlara halk›n da evleri“Dün Engin! Bugün Ça¤daﬂ! Yanin balkonundan alk›ﬂlar ve z›lg›tr›n S›ra Kimde? Ça¤daﬂ› Vuran Polarla kat›ld›¤› görüldü.
lis Cezaland›r›ls›n!” pankart›n›n
aç›ld›¤› eylemde, Ça¤daﬂ Gemik’in
Bedeli ne olursa olsun adalet isresmi ve “Ça¤daﬂ’›n Katili AKP iktemekten vazgeçmeyeceklerini söytidar›d›r”, “Ça¤daﬂ’›n Katilleri Celeyen Halk Cepheliler eylemin arzaland›r›ls›n” yaz›l› dövizler taﬂ›nd›ndan Okmeydan› sokaklar›nda
d›.
dergi da¤›t›m› yapt›lar. Yürüyüﬂ
Dergisi’nin tan›t›m› yap›lan bir evKatillerin cezaland›r›lmas›n› isde, daha önceleri yürüyüﬂ almad›¤›tenen eyleme 80 kiﬂi kat›l›rken s›k
n› söyleyen bir kad›n; “Engin’den
s›k “Analar›n Öfkesi Katilleri Bosonra merak sald›m bu dergiye.
¤acak, Adalet ‹stiyoruz, Yaﬂas›n
Acaba ne yaz›yor, ne anlat›yor da insanlar u¤runa
öldürülüyor. Bu yüzden
bana her hafta dergimi
getirin…” derken bir saat
içinde 50 dergi da¤›t›ld›.
Yürüyüﬂ dergisi da¤›tanlara sald›r›p tutuklayan, iﬂkence yap›p katleden polis, bu kez de
***
Gazi Mahallesi'nde terör estirdi.
Ferhat’›n
5 Kas›m gecesi Gazi Temel Haklar üyesi
Vu r u l d u ¤ u Ye r d e
Özgür Boyraz ve Y›lmaz Kandemir’in evleri
B i r Kez Daha
terörle mücadele polisleri taraf›ndan bas›ld›.
Adalet Talebi
Evinde ailesiyle birlikte kalan Özgür Boyraz
hiçbir gerekçe gösterilmeden gözalt›na
Ferhat’› vuran, Enal›n›rken Kandemir’i evinde bulamayan poligin’e iﬂkence yapan posin evi talan ettikten sonra Kandemir’i sokak
lislerin tutuklanmas› taleortas›nda gözalt›na ald›¤› bildirildi.
biyle eylem yapan Halk
Kandemir’in slogan atmas› ve halk›n
Cephesi üyeleri, bu kez
toplanmas› karﬂ›s›nda ise silah çeken polis
de Yenibosna Zafer MaKandemir’i zorla araca bindirip gözalt›na
hallesi’nde ‘Adalet ‹stiald›. Y›lmaz Kandemir ve Özgür Boyraz
yoruz’ diye hayk›rd›lar. 9
ç›kar›ld›klar› mahkemece tutukland›lar. Gazi
Kas›m günü Ferhat GerTemel Haklar Derne¤i, üyeleri olan bu kiﬂileçek’in vuruldu¤u mahalrin derhal serbest b›rak›lmas›n› istedi.
lede bulunan Pazarpazar›

Gazi Mahallesi'nde
Polis Terörü
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Caddesi’ndeki Tad›m Pastanesi
önünde biraraya geldiler.
Metris Cezaevi’nde iﬂkence ile
katledilen Engin Çeber ve geçen y›l
7 Ekim günü Yenibosna Zafer Mahallesi’nde polis kurﬂunuyla vurularak felç edilen Ferhat Gerçek'i vuran polisin hala tutuklanmamas›n›
protesto eden kitle; ‘Ferhat’› Vuranlar Engini Katledenler Tutuklans›n
‘Yürüyüﬂ Susturulamaz’ sloganlar›n› att›lar.
Yap›lan aç›klaman›n ard›ndan
dergilerinin kapat›lmas›n› protesto
eden Yürüyüﬂ okurlar›, Yürüyüﬂ önlükleri giyerek Halk Gerçe¤i dergisi
da¤›tt›lar.

Adana:
"S›ra Kimde?"
Son birkaç ayd›r polisin çeﬂitli
nedenlerle insanlara yönelik iﬂkence ve ateﬂ ederek yapt›¤› katliamlar
Adana’da ESP, Al›nteri, SES, Sosyalist Parti Giriﬂimi, Partizan, Halk
Cephesi, DHP, Mücadele Birli¤i,
Devrimci ‹ﬂçi Partisi Giriﬂimi, Sosyalist Emek Hareketi, ÇHKM taraf›ndan protesto edildi.
11 Kas›m’da yap›lan eylemde
aç›klamay› okuyan Recep Gedik
AKP hükümeti taraf›ndan ç›kart›lan
ve polise öldürme özgürlü¤ü veren
yasan›n kald›r›lmas›n› istediklerini
söyledi.
“Engin Çeber, Ça¤daﬂ Gemik…S›ra Kimde?” yaz›l› pankart›n aç›ld›¤› eylemde “Gün Gelecek
Devran Dönecek AKP Halka Hesap
Verecek, Engin Çeber Ölümsüzdür,
‹ﬂkenceciler Halka Hesap Verecek”
sloganlar› at›ld›.

‹stanbul

‹ﬁKENCE
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Hapishanelerde
Tecrit ve ‹ﬂkenceye
Dur Diyelim
Ankara

Haftalard›r sokaklarda, alanlarda
“Tecrite Son” diye hayk›ran TAYAD’l› Aileler, bu hafta içinde de
‹zmir’de, Antalya’da, Ankara’da
evlatlar› için ses verdiler.
‹ z m i r Karﬂ›yaka ‹ﬂ Bankas›
önünde 8 Kas›m günü yap›lan eylemde hapishanelerde uygulanmayan “sohbet hakk›” genelgesi d›ﬂ›nda son zamanlarda özellikle K›r›klar 1 Nolu F Tipi Hapishanesi’nde
yaﬂanan dayak ve iﬂkence olay›na
da de¤inildi. ‹ki hafta önce Burak
Demirci’nin sonra da ‹leri K›z›laltun ve Fehmi Çapan adl› tutuklular›n hastaneye giderken gördükleri
iﬂkenceler anlat›ld›.
TAYAD’l› Aileler ad›na aç›klamay› okuyan Yurdagül Gümüﬂ,
evlatlar›n›n sahiplenilmesine tahammülsüzlü¤ün sonucu bask› ve sald›r›lar›n tutsak ailelerine yönelik olarak da artt›¤›n› söyledi.
Eylem tecriti anlatan bildiriler
da¤›t›larak bitirildi.
***
A n t a l y a K›ﬂlahan Meydan›’nda
9 Kas›m’da TAYAD’l› Aileler temsili tabutlarla eylem yapt›lar. 10 Saatlik Sohbet Hakk›’n›n uygulanmas›n›, Adalet Bakan›’n›n sözünü tutmas›n› isteyen TAYAD’l›lar eylemde “Hapishanelerde Tecrit ve ‹ﬂkenceye Son, Sohbet Hakk› Uygulans›n” pankart› açt›lar.
Özden Göko¤lu’nun yapt›¤›
aç›klamada “Bak›n bu tabutlara!
Biz bu tabutlarla 122 evlad›m›z›n
cenazesini taﬂ›d›k omuzlar›m›zda.
Devlet F Tipi hapishanelerde evlat-

Antalya

‹zmir
lar›m›z› tecrit etmeye çal›ﬂ›yor. Zalimin zulmü varsa mazlumun da
zulme karﬂ› direniﬂi meﬂrudur”
diyerek hapishanelerde bask› ve
tecritin devam etti¤i belirtildi.
***
An k a r a ’ d a Tecr i t P a ne li
TAYAD'l› Aileler "Adalet Bakan› Sözünde Dursun! Sohbet Hakk›
Uygulans›n!" konulu bir panel düzenledi. BES Ankara 1 No'lu ﬁube'de, 8 Kas›m’da gerçekleﬂtirilen
panele, konuﬂmac› olarak; TAYAD'l› Mehmet Y›lmaz, TTB- den
Dr. Ça¤r› Temuçin, TMMOB
‹KK'dan Haﬂim Ayd›ncak, KESK
Genel Sekreteri Emirali ﬁimﬂek,
ÇHD Genel Sekreteri Av. Selçuk
Koza¤açl› kat›ld›lar.
Panel Melek Serin'in konuﬂmas›
ile baﬂlad›. Serin, tecrite karﬂ› ölüm
orucu direniﬂi etraf›nda sürdürülen
7 y›ll›k mücadele sürecini özetleyerek, hapishaneler sorununun herkesin sorunu oldu¤unu belirtti.
Serin’in aç›l›ﬂ konuﬂmas›n›n ard›ndan ilk sözü, TAYAD’l› Aileler
ad›na konuﬂan Mehmet Y›lmaz ald›.
Tecrite karﬂ› mücadeleyle geçen 8
y›l› aileler aç›s›ndan k›saca de¤erlendiren Y›lmaz “herkes bu soruna
el atmak durumunda. Böyle yaparsak bu genelgeyi uygulat›r›z” diye
belirtti.
Y›lmaz'›n ard›ndan söz alan Dr.
Ça¤r› Temuçin “Cezaevlerinde kitle

örgütlerinin, sendikalar›n, meslek odalar›n›n,
tutuklu yak›nlar›n›n ve
derneklerin bir ﬂekilde
denetimi olmas› laz›m.
Kal›c› olan ancak bu
olabilir” diyerek 10 saatlik sohbeti kal›c›laﬂt›rmak için d›ﬂar›yla birlikte mücadele edip tecriti de kald›rmak gerekti¤ini söyledi.
TMMOB ‹KK'dan Haﬂim Ayd›ncak ise tecrit politikas›n›n insanlar› tüketti¤ine de¤inerek “Tecrite
karﬂ› ç›kmak yaln›zca tecriti birebir
yaﬂayan de¤il demokratik mücadele
veren her insan› da birebir ilgilendiren bir konudur" dedi ve sözü
KESK Genel Sekreteri Emirali
ﬁimﬂek’e b›rakt›.
“Tecrit toplumun de¤iﬂim dönüﬂüm taleplerini engellemeye yönelik esas itibariyle sistemin kendisini
ayakta tutmas›na yönelik bir giriﬂimdir” diyen ﬁimﬂek sohbet hakk›n›n uygulanmas› için DKÖ’lerin bu
soruna yeterince sahip ç›kmad›¤›n›
ifade ederek, devletin vermiﬂ oldu¤u sözü takip etmek gerekti¤ini belirtti.
Son olarak söz alan Av. Selçuk
Koza¤açl› F Tiplerine karﬂ› yürütülen mücadeleye ve bunun hakl›l›¤›na de¤indi.
“Ben ara verme kavram› üzerinde endiﬂeyle düﬂünmenizi istiyorum. Ölüm Orucu direniﬂçilerinin
hepsini tan›d›¤›m için ara verme
kavram›n›n bitirme kavram›ndan
fark›n› bir anda bize ö¤reteceklerinden korkuyorum. Bunu iﬂte o zaman
çok ac›l› ö¤reniriz. Çünkü bize çok
uzun vakit verdiler. 22 Ocak'tan bu
zamana kadar vakit tan›d›lar.” diyerek duyarl›l›k ça¤r›s› yapt›.
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Halk Cephesi’nin Eli
A¤ar’›n Yakas›nda

Susurlukçu, kontrgerilla ﬂeflerinden Mehmet A¤ar’›n yarg›lanmas›na 12 y›l sonra yeniden baﬂlanmas› karar› al›nm›ﬂt›.
11 Kas›m’da Ankara 3. A¤›r Ceza
Mahkemesi’ndeki duruﬂmada A¤ar
yoktu. “Veremeyece¤imiz hesap
yok” diyen A¤ar, bir sa¤l›k raporu
“uydurmuﬂ”, yarg› önüne ç›kmam›ﬂt›. Fakat, mahkemenin önünde Halk
Cepheliler vard›. Halk Cepheliler duruﬂmaya kat›larak, ellerinin çok say›daki devrimcinin katili A¤ar’›n yakas›nda olaca¤›n› gösterdiler.
Mahkeme önünde yapt›klar› eylemle, A¤ar’›n suçlar›n› teﬂhir eden,
Halk Cepheliler, “ Bin Ope r a s yon u n H esab›n› Vereceksin! Su s u rluk Devlettir! Meh met A¤ar Tu tukl a nmal›d›r!” ve “Meh met A¤ar 12
Tem muz Kat l ia m› ’n › n H e s a b› n ›
Vereceksin Adalet ‹stiyoruz” pankartlar› açt›lar. Ellerdeki dövizler,
A¤ar’a katliamlar›n›n hesab›n› verece¤ini söylüyordu.
Eylemde yap›lan aç›klamada,
Susurluk kazas› sonras›nda yarg›lama ad› alt›nda aç›lan davalarda,
mahkemelerin katliamc›lar› ödüllendiren kararlar ald›¤›, Mehmet
A¤ar’›n da bu mahkemelerde haketti¤i cezaya çarpt›r›lmak yerine aklanmaya çal›ﬂ›laca¤› belirtildi.
Aç›klamada, “Mehmet A¤ar ’› ne
AKP ne de bir baﬂ ka düzen partisi
yarg›layamaz” denildi.
Duruﬂmada, 3. A¤›r Ceza Mahkemesi, davaya iliﬂkin görevsizlik
karar› vererek, dosyay› Ankara 11.
A¤›r Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.
*
Halk Cephesi ‹stanbul’da da,
yapt›¤› eylemle, katliamc› Mehmet

Say›: 163

A¤ar’›n hesap
vermesini istedi. Halk Cephesi
üyeleri,
“ A¤ a r ’ › n m a hke me de ‘kur t ar›l m a ya’ ç a l› ﬂ›ld›¤›n › ” belirterek, buna izin vermeyeceklerini ifade ettiler.
Sultanahmet Adliyesi önünde
toplanan Halk Cepheliler, “Mehmet
A¤ar Yarg›lans›n”, “A¤ar Halka
Hesap Verecek” sloganlar›n› atarak,
“ B in O p e r a s yo n u n S o r u m l u s u
Meh met A¤ar Ya rg›l a ns›n” pankart› açt›lar. Eylemde yap›lan aç›klamada; “A¤ar, ﬂöyle di yordu: ‘Ba n a
so r a c a ¤› n›z her so r u n u n c e va b›
MGK'da. Toplay›n devletin zirvesini, orada kon u ﬂal›m.’ A¤ar yarg›lan acaksa, hemen onun yan › ndaki
san›k sandalyelerine 10 y›ll a rd›r
devletin zirvesin de yer alanlar da
o t u r tul m a l› d › r ” denilerek, sadece
Mehmet A¤ar’›n de¤il, A¤ar’›
kontrgerilla ﬂefi olarak görevlendiren “dev le t i n z i r ve si”nin de hesap
vermesi gerekti¤ini belirttiler.
‹stanbul Cumhuriyet Savc›l›¤›’na dilekçe veren Av. Behiç Aﬂc›
da, A¤ar’›n yarg›land›¤› davaya
müdahil olma taleplerini iletti.
Dergimizin bir önceki say›s›nda
ﬂöyle demiﬂtik; “11 Kas›m’da Ankara 3. A¤›r Ceza Mah kemesi’nde
yarg›l a nmaya baﬂ lan acak.
Gerçekten baﬂ lan acak m›?
Gerçekten bir yarg› olacak m›?”
Sorumuz halen geçerlidir. Çünkü, biliyoruz ki, oligarﬂik düzen, katillerini, kontrgerilla ﬂeflerini yarg›lamamak için elinden geleni yapmaktad›r. Binbir yolla zamanaﬂ›m›
sürelerinin doldurulmas›, “yeterli
delil yok” gerekçeleriyle, beraat kararlar› verilmesi sürekli karﬂ›laﬂt›¤›m›z yarg›lamama yöntemleridir. Fakat, AKP iktidar›na hat›rlat›yoruz,
katiller hesap verene kadar, adalet

istemekten vazgeçmeyece¤iz.

Ç H D Dava n›n Ta k i p çi si
Ça¤daﬂ Hukukçular Derne¤i de,
Mehmet A¤ar’dan “1000 ope r a syon u n h esab›n› sormak için” baﬂlatt›klar› kampanya çerçevesinde; 11
Kas›m’da Ankara Adliyesi önünde
biraraya gelerek, Mehmet A¤ar’›n
yarg›lanaca¤› davan›n takipçisi olacaklar›n› aç›klad›.
ÇHD Ankara ﬁubesi ad›na aç›klamay› okuyan Av. Selçuk Koza¤açl›, A¤ar’›n devletten ald›¤› yetkilere
dayanarak, 1980’lerden günümüze
iﬂledi¤i ve davada yarg›lanaca¤›
suçlar› hat›rlatarak, “ S a n›k Mehmet Kemal A⁄AR halka karﬂ› suç
iﬂ lenen siperlerde tuttu ¤u 20 y›ll›k
nöbetin hesab›n› vermelidir ki, ondan önceki ve son r aki her vardiyadan tek tek hesap sor abilelim ve
bugün iﬂ baﬂ›ndaki vardiyay› da
da¤›tabilelim.” dedi.
Davaya müdahil olmak için haz›rlanan dilekçeyi 350 avukat imzalarken, A¤ar duruﬂmaya kat›lmad›¤›
için dilekçe mahkemeye sunulmad›.
ÇHD ‹zmir ﬁubesi de yapt›¤›
aç›klama ile davan›n takipçisi olacaklar›n› duyurdu.

Ankara Adliyesi
Sultanahmet

A⁄AR
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Hapishaneleri Dolduran
AKP’nin Politikalar›d›r
"Cezaevleri alarm veriyor" diye
yazd› gazeteler geçen hafta. Çünkü;
Türkiye tarihinde ilk kez hapishanelerde kalan tutuklu ve hükümlü say›s› 100 bini geçmiﬂti.
Kapasitesi 78 bin 318 kiﬂiyle s›n›rl› olan 458 hapishanedeki tutuklu
ve hükümlülerin say›s› 100 bini aﬂm›ﬂt› ve art›ﬂ›n d u r a c a ¤ › n a dair
hiçbir iﬂaret yoktu.
21 Aral›k 2000’de yürürlü¤e giren “s›n›rl› af”la birlikte 40 bin 518
kiﬂi tahliye edilmiﬂ, hapishanelerde
kalanlar›n say›s› 40 bine düﬂmüﬂtü.
Bu durum gösteriyor ki sekiz
y›lda 40 bin rakam› katlana katlana
100 bine ulaﬂm›ﬂt›r. Bu sürenin son
alt› y›l›nda i k t i d a r k o l t u ¤ u n d a
A K P o t u r m a k t a d › r.
Hapishanelerinde 100 bin kiﬂi
olan Türkiye’de h›rs›zl›k suçu iﬂledi¤i iddias›yla tutuklanan 56 bin ki ﬂi bulunuyor. Bu rakamlar, AKP iktidar› dönemindeki açl›¤›n, yoksullu¤un, yolsuzlu¤un da katlanarak
ço¤ald›¤›n› gösteren bir rakamd›r.
Bu rakam, iﬂsizli¤in boyutlar›n›,
yoksullaﬂt›r›lan köylünün çaresizli¤ini, AKP iktidar›n›n IMF ile yapt›¤› anlaﬂmalar›n s o s y a l y a ﬂ a m d a
ya ra t t › ¤› s o nu ç l a r› anlatmaktad›r.
AKP’nin ne kadar baﬂar›l› bir iktidar oldu¤unu görmek için h a p i s h a n e l e re b a k m a k yeterlidir.
Türkiye hapishanelerinde kalan
100 bin insan, AKP’nin bu ülkeyi
nas›l yönetti¤inin de resmidir.
Bu rakam bir baﬂka politikan›n
da resmidir ayn› zamanda. 100 bin
insan›n at›ld›¤› hapishanelerin, bu
politika çerçevesinde ad›m ad›m bir
t i c a re t h a n e haline dönüﬂtürülmesi
hedeflenmektedir.
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TECR‹T

Henüz siyasi tutsaklara karﬂ› uygulayamasalar da, bir çok hapishanede tutuklu ve hükümlüler z o r l a
v e a d e t a k a r › n t o k l u ¤ u n a çal›ﬂ t› r › l m a k t a d › r. Zaman zaman TV’lere, gazetelere de yans›yan bu durum, tutuklulara “meslek veya sanat
ö¤retmek” gibi gerekçelerle aç›klanmaya çal›ﬂ›lmaktad›r. Bunlar,
zorla çal›ﬂt›rmay› perdelemek için
uydurulmuﬂ görüntülerdir.
Hapishanelerin ticarethane, tutuklular›n da sömürülecek köle olarak görülmesi, Amerikan infaz sisteminin bugünkü özelliklerinden biridir. AKP’nin izinden yürüdü¤ü
Amerika’da bir h a p i s h a n e e n d ü s t r i s i yarat›lm›ﬂ durumdad›r.
Amerikan hapishanelerinde 2,5
milyon mahkum var! Yani 2,5 milyon sömürülecek ucuz iﬂçi..
Amerika’n›n bu kadar insan› hapishanelere neden ve nas›l doldurdu¤unun cevab› da budur. Bu insanlar çal›ﬂt›r›larak, hapishanelerde kurulan atölyelerde dünyan›n ‘dev’
emperyalist tekelleri için fason üretim yapt›r›l›yor. Amerika’da piyasadaki montaj talebinin neredeyse tamam› hükümlülerin eme¤iyle karﬂ›lan›yor. Ne de olsa hapishanelerde
ne grev var, ne sigorta primi ödeme
zorunlulu¤u! Y›llarca durmadan
üretim yapan 2,5 milyon köle.
AKP de ayn›s›n› istiyor. Bir yandan tecritle tutsaklar› b i reycileﬂtirme ve teslim alma politikas›n›, bir
yandan da hapishaneleri ticarethaneye çevirme politikas›n› uyguluyor
ve bu iki politika asl›nda birbirine
ba¤l›. Tecrit uygulanmadan, tutuklular köleleﬂtirilemez. Amerikan hapishanelerinde sözü edilen sömürü
mekanizmas›, koyu bir tecrit saye-

sinde sürdürülmektedir.
AKP de hapishaneler politikas›yla hem devletin “devrimcileri
teslim alma”, tutuklular› bireycileﬂtirme politikas›n› sürdürmekte, hem
zorla çal›ﬂt›rma sonucunda hiç de
az›msanmayacak kârlar elde etmektedir. Ülkemiz hapishanelerinde zorla çal›ﬂt›r›lan tutuklu ve hükümlülerin eme¤iyle ortaya ç›kan maddi
kaynakla ﬂimdiye kadar 35 adalet
saray›, 11 F tipi hapishane, 34 adliye lojman›, 5 hapishane lojman›
yap›ld›. Halen devam eden 44 adliye
binas› ve 20 hapishane inﬂaat›n›n
masraflar› da ayn› ﬂekilde karﬂ›lan›yor. Mevcut hapishanelerde atölyeler s›n›rl› oldu¤u için ﬂu an yaln›zca
8 bin tutuklu ve hükümlü tekeller e hizmet iç i n zo r la ça l › ﬂ t › r ›l a b i l i y o r. AKP’nin en önemli hedeflerinden biri de bu say›y› artt›rmakt›r.
Son derece çarp›c› bir gerçektir;
aylard›r gazetelerde “yat›r›mlar›n
durdu¤u”ndan, yeni istihdam alanlar› yarat›lamad›¤›ndan söz edilip
durulur. Yeni hapishaneler yap›lmas›, oligarﬂinin “ h i ç d u r m a y a n y a t › r › m l a r › ”ndan biridir.
Asl›nda oligarﬂi, hapishane yapmakla, gelece¤ine yat›r›m yapmaktad›r. Çünkü, oligarﬂinin gelece¤i,
halk›, iﬂkencelerle, infazlarla, F
Tipleriyle, tecritle y›ld›r›p sindirebilmesinden geçmektedir. Oligarﬂi,
bunda baﬂar›l› olamazsa, bir gelece¤inin olmad›¤›n› da çok iyi bilmektedir. Bu nedenle, kimse oligarﬂiye
“ﬂu ihtiyaçlar varken, hapishanelere
ﬂu kadar para yat›r›l›r m›?” diye ak›l
vermeye kalkmamal›d›r. Oligarﬂi ne
yapt›¤›n› biliyor; hapishaneler onlar
için e n k â r l › yat›r›md›r.
Özcesi ﬂudur ki, hapishaneler,
ç a resizleﬂtirilmiﬂler ve çaresizli¤e
isyan edenlerle dolmaktad›r. Böyle
bir sömürü, soygun ve talan düzenini sürdürmek, insanlar› vurmadan,
iﬂkence yapmadan, hapsetmeden
sürdürülebilir mi?.. AKP de sürdüremiyor ve bu yüzden durmadan yeni hapishaneler inﬂa ediyor... Ama
bu “yat›r›m” oligarﬂiyi kurtaracak
m› derseniz; oligarﬂi hiç boﬂuna
umutlanmas›n.
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K›r›klar F Tipi’nde yak›n günlerde bir iﬂkence olay›n›n daha
yaﬂand›¤› ö¤renildi.
K›r›klar F Tipi'nden Ümit
Çobano¤lu’nun 26 Ekim 2008 tarihli mektubundan aktar›yoruz:

‹ﬂkence Yap›yor
Belgelenmesini
Engelliyorlar
Önceki say›m›zda ‹zmir K›r›klar
F Tipi Hapishanesi'nde ‹leri K›z› l a l t u n ve F e h m i Ç a p a n’a iﬂkence
yap›ld›¤› haberini yay›nlam›ﬂt›k.

"‹ﬂkencenin gündemde oldu¤u
ﬂu günlerde bir hak gasp› ve iﬂkence de K›r›klar'da yaﬂand›. ﬁu an beraber kald›¤›m›z Burak Demirci'ye
20 Ekim günü hastaneye sevki s›ras›nda jandarmalar sald›rd› ve hastaneye götürmeyerek tedavi hakk›n›
da gaspettiler. 20 Ekim sabah› sa¤l›ks›z, pis ve kesinlikle hastane sevkine uygun olmayan hücre tipi ring
arac› ile hastaneye sevkedilen Burak Demirci, yolun yar›s›ndan hücre içindeki kameray› kapatt›¤› ge-

CEZA, YASAK, CEZA
Tutsaklar›n çok
yerinde tan›mlad›¤› gibi, bir
“cezalar silsilesi” sözkonusu F Tipleri’nde. Hücrelerde arkadaﬂs›z b›rakmakla yetinmeyen zindanc› AKP
yönetimi, mektupsuz,
ziyaretsiz, avukats›z
b›rakarak tecritin o en
bilinen yöntemini uyguluyor ve bundan medet
umuyor. Oysa F Tipleri
aç›lal›, yaklaﬂ›k 8 y›l
oldu. Tutsaklar› cezalarla
y›ld›ramayacaklar› çok
aç›k. Ama yine de deniyor iktidar; sözünü tutmama pahas›na..

Kand›ra 1 N o'lu F
Tipi’nden
Ali Teke arkadaﬂ›m›z hariç, hepimiz ﬂu an mektup
cezal›s›y›z. 2 Ocak'ta bitecek ceza... Elbette o bitince
di¤eri, o bitince de bir di¤eri devreye girecek. Yani
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yeni bir silsile halinde cezalar dizildi bir kez daha.
(Gökhan Gündüz’ün 3 Kas›m 2008 tarihli mektubundan)
*

Adana F Tipi Hapishanesi'nden
Mehmet'in sana gönderdi¤i
22 Ekim tarihli mektup
için "göndermeme karar›"
al›nd›. ‹çinde Koço¤lu Seferi'nin 11. say›s› vard›.
Disiplin Kurulu "sak›ncal›"
oldu¤una oybirli¤iyle karar
vermiﬂ...
Dergi tümüyle çizimlerden
oluﬂuyordu. bir tane ﬂiir
vard›, bir sayfa da yaz›l›
mizah vard›. 29 Ekim'de
aç›k ziyarete bir tek ben
ç›kt›m. Mehmet, Arif ve
Emrah'›n disiplin cezas› oldu¤u için onlar kapal› ziyaret yapabildi.
Arif ﬂu an B2-tek kiﬂilik
hücrelerde. 8 günlük hücre
hapsi cezas› varm›ﬂ. Üç
gün sonra gelecek.
(Hac› Demir’in 2 Kas›m
2008 tarihli mektubundan)

rekçesi ile hapishaneye geri getirildi. Amaçlanan kesinlikle tedavi
hakk›n›n engellenmesidir. Çünkü
hücre ﬂeklinde olan ringin kap›s›nda bir asker sürekli içeriyi gözetlemekte ve kontrol etmektedir. Di¤er
taraftan kameran›n görüntü almas›
insan onuruna ayk›r› oldu¤u gibi
bildi¤imiz kadar›yla yasal olarak
bir zemini yoktur ve bu durum tamamen askerin keyfine göre uygulanmaktad›r. Hapishaneye geri getirilen Burak Demirci hastaneye götürülmesi için ›srarc› olmas› sonras› askerlerin sald›r›s›na u¤ram›ﬂ,
iﬂkence görmüﬂtür ve hücresine kadar zorla sürüklenerek götürülmüﬂtür. Bir haftad›r ise Adli T›p'a ç›kar›lmayarak sald›r› izlerinin geçmesi
beklenmiﬂtir."

Küçükarmutlu ﬁ ehitleri An›ld›
‹stanbul Armutlu'da 5 Kas›m 2001 y›l›nda katledilen
ölüm orucu direniﬂçisi Arzu
Güler,
TAYAD’l› Sultan
Y›ld›z,
Bar›ﬂ
Kaﬂ ve Bülent
Durgaç katledildikleri evin önünde 8 Kas›m’da
an›ld›lar.
“Armutlu ﬁehitleri Ölümsüzdür, Kahramanlar
Ölmez Halk Yenilmez" sloganlar›n›n yükseldi¤i
törende TAYAD’l› Aileler ad›na TAYAD Yönetim
Kurulu Üyesi Mehmet Güvel bir aç›klama yapt›.
Grup Yorum'un türkü ve marﬂlar›yla süren tören
Armutlu Cemevi’nde verilen yemekle sona erdi.
***
Armutlu ﬂehitleri L o nd r a 'da da 9 Kas›m günü
Anadolu Halk Kültür Merkezi'nde an›ld›. Armutlu
direniﬂini anlatan "Armutlu ﬁehitlerini Unutmad›k
Unutturmayaca¤›z" baﬂl›kl› TAYAD aç›klamas›n›n okundu¤u törende Armutlu’da ve hapishanede
feda eylemiyle ﬂehit düﬂen direniﬂçilerin özgecmiﬂleri okundu.
Ümit ‹lter’in “Umut Ya¤muru” kitab›ndan ﬂiirlerin okunmas›n›n ard›ndan "Yaﬂatmak ‹çin Öldüler" filmi izlendi. ‹ﬂkencede katledilen Engin Çeber’in mücadelesinin de anlat›ld›¤› tören yemekle
sona erdi.
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ÖRGÜTLÜLÜ⁄E
SALDIRIDIR
Tecrit, içerisi ve d›ﬂar›s›yla, 8 y›ld›r dilimize, gündemimize yerleﬂen
bir kavram oldu. Tecrit, fiziki olarak
F Tipi hapishanelerde somutlaﬂan,
ancak amac›yla, politik anlam›yla
hayat›n her alan›na yay›lan bir uygulamad›r. Hapishanelerde, bir iﬂyerinde, fabrikalarda, mahallelerde,
tüm halka karﬂ›, ülkenin her yerinde... aﬂama aﬂama, kademe kademe
yayg›nlaﬂt›r›lmaktad›r.
Bir tek devrimciyi tecrit etmekten dünya çap›nda halklar› birbirinden tecrit etmeye kadar uzanabilen,
buna ba¤l› olarak hedefleri de o ölçüde geniﬂleyebilen bir politikadan
söz ediyoruz. Tecrit, iﬂçileri birbirinden koparmak istiyor. Ö¤rencileri bir kitle olmaktan ç›kar›p tek tek
bireylerden oluﬂan bir y›¤›na dönüﬂtürmek istiyor. ‹ﬂçileri, köylüleri ve
memurlar› birbirinden koparmak istiyor. Halklar› birbirinden kopararak “ortak düﬂman”a karﬂ› ortak tav›r al›ﬂ› engellemek istiyor... Sonuçta bu yolla, halklar›n emperyalizme
ve yerli oligarﬂilere karﬂ› mücadelesi etkisizleﬂtirilmek istenmektedir.
Hangi düzeyde, nerede ve hangi
biçimde olursa olsun, tecrit edilmeyi
kabul etmek, güçsüzleﬂmeyi kabul
etmektir. Oligarﬂinin çizdi¤i s›n›rlar
içinde yaﬂamay›, o s›n›rlar içinde siyaset yapmay› kabul etmektir. E¤er
bugün demokratik kitle örgütleri,
sendikalar, çeﬂitli halk kesimlerinin
örgütlülükleri, bir güçsüzleﬂmeyle,
etkisizleﬂmeyle karﬂ› karﬂ›ya iseler
–ki öyledirler– tecrit politikas›n›,
yöntemlerini etkisizleﬂtirmekte ne
kadar baﬂar›l› olduklar›n› sorgulamal›d›rlar; çünkü mevcut durumun
en önemli nedenlerinden biri de buradad›r. Unutanlar da, bir biçimde
gündeminde tutanlar da, bugün tecrit meselesini iﬂte bu aç›dan yeniden
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tart›ﬂ›p gündemlerine almal›d›rlar.

Tecritin temel yöntemi
örgütsüzleﬂtirmektir
F tipi hapishaneleri büyük umutlarla açt›lar. Oligarﬂi “hapishane
sorunu”nun düzenin gelece¤i aç›s›ndan büyük önemi oldu¤unu söylüyordu. “Hapishane sorununun
çözümü” ise, devrimcilerin teslim
al›nmas›ndan baﬂka bir ﬂey de¤ildi.
Dönemin Baﬂbakan› Ecevit, IMF
programlar›n›n uygulanmas›n›n yolunun “hapishane sorununun çözümünden” geçti¤ini söylerken de
kastetti¤i buydu.
Peki tutsaklar nas›l teslim al›nacakt›?.. Bunun ilk cevab› ﬂuydu:
Ö r g ü t s ü z l e ﬂ t i re re k!
Tutsaklar› örgütsüzleﬂtirmeden
teslim almalar› mümkün de¤ildi.
Örgütsüzleﬂtirmek içinse; tutsaklar› hücrelere hapsedebilmeliydiler.
Bu nedenle onlarca hapishanede
katliamlar yap›p, F Tiplerini açt›lar.
Tutsaklar›, halktan ve birbirlerinden koparacak ve yaln›zlaﬂt›racaklard›. O nedenle F tiplerinde dizginsiz bir bask› ve teslim alma
program› uyguland›. (Halen de bu
politika sürmektedir.)

Hang i d üzey de,
nerede ve hangi
b içimde olu rsa
olsun, tecrit
edilmeyi kabul etmek,
g ü çsü z l eﬂm e y i, o l ig a rﬂin in
çi z di ¤i s› n› r la r i çi nde
yaﬂamay›, o s›n›rlar
içinde siyaset yapmay›
kabul etmektir.

Sald›r›n›n hedefinde önce tutsaklar›n örgütlülü¤ü vard›r. Ö r g ü t
ve ö r g ü t l ü y a ﬂ a m, oligarﬂinin en
büyük korkusudur. F Tipi hapishanelerin mimari yap›s›na bak›ld›¤›nda, mimari yap› da bu korkuyu anlat›yordu. F Tiplerinde mimari yap›
h ü c re sistemidir. Birlikte olman›n,
ör g ü t l ü olman›n, kolektif yaﬂam›n
alt yap›s›n› en baﬂ›ndan fiziki olarak
yok etmek isteyen, tutsaklar› birbirinden kopararak her tutsa¤› tek baﬂ›na b›rakan mimari, tutsa¤› “yal n›zl›k” duygusu içine itmeye göre
ﬂekillendirilmiﬂtir.
Hücrelerin “güvenlik sorunu” yla aç›klanmas› büyük bir yaland›r. Hücre sistemi güvenlik sorunu aç›s›ndan de¤il, teslim alman›n
koﬂullar›n› yaratan bir sistem olmas› aç›s›ndan tercih edilmiﬂtir.
Birbirinden yal›t›lm›ﬂ tutsaklar›n
örgütlülü¤ünün k›r›labilece¤i ve
böylelikle teslim alman›n yolunun
aç›labilece¤i hesaplanm›ﬂt›r. Bu anlamdad›r ki, F Tiplerindeki her uygulaman›n alt›nda “öö r gü t s ü z l e ﬂ t i rme” mant›¤› vard›r. Mesela, siyasi
temsilcilik yoktur F tiplerinde. Sorunu olan herkes sorunlar› için t e k
b a ﬂ › n a u¤raﬂmal›, idare ile t e k b a ﬂ›na muhatap olmal›d›r.
Bir tutsak kendisine yat›r›lan paran›n bir bölümünü baﬂka bir tutsa¤a devredemez. Amaç, dayan›ﬂman›n k›r›lmas›, k o m ü n yaﬂam›n›n engellenmesidir. Aylar süren yay›n yasaklar›, cezalar ile tutsaklar›n örgütlü yaﬂam› düﬂünsel olarak da sabo te edilmeye çal›ﬂ›l›r. Fiziki ve psikolojik sald›r›lar›n hepsi kafalardan
örgüt , örgüt l enme, kolektiflik düﬂüncesinin silinmesi içindir.
Örgütlülü¤ü da¤›t›lan tutsa¤›
bekleyen; b i reycilik ve y a ﬂ a m › n
yozlaﬂmas›d›r. Zaten as›l amaç da
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budur. Örgütsüzleﬂmeyi bireycileﬂme izler. Örgütlü olmayan, örgütü
olmayan tutsak bireycileﬂmekten
kurtulamaz. Hiç kimsenin birbirine
karﬂ› sorumlu olmad›¤›, herkesin
kendi kafas›na göre yaﬂad›¤›, ideallerin bir kenara itildi¤i yerde art›k
b i reyci b i r yaﬂam vard›r.
Düﬂüncede, yaﬂamda yaln›zlaﬂan, örgütsüz kalan ve buna teslim
olan bir tutsak art›k burjuva ideolojinin yoz bencil kültürü ile yaﬂayacakt›r. O noktadan sonra tek düﬂüncesi kendi yaﬂam› , kendi gelece¤i
olacak, kendinden b a ﬂ k a s › n › düﬂünmeyecektir. Nihayet, insan olman›n onurunu, siyasi kimli¤ini,
ahlaki ve vicdani sorumluluk ve duyarl›l›klar›n› kaybetmiﬂ bir tutsak,
kolayca i d a renin oyunca¤› olacak,
onun denetiminin d›ﬂ›na ç›kamayacakt›r.
Yukar›da tek tek tutsaklar için
söylenenleri, çeﬂitli örgütlülükler
için, çeﬂitli toplumsal kesimler için
de uyarlayabilirsiniz; amaç ayn›d›r,
mant›k ayn›d›r ve sonuçlar ayn›d›r.

Tutsa¤›n yerine, kendinizi
örgütlenmelerinizi koyun!
Tecrit politikas›n›n uygulanmas›
aç›s›ndan hapishanelerle d›ﬂar›s›
aras›nda bir fark vard›r elbette. Bu
fark, d›ﬂar›daki duvarlar›n görünmez ve fakat fiilen yine de hissedilen duvarlar oluﬂudur.
Fakat oligarﬂinin tecrit politikas›n›n baﬂar›s› için ne içeride, ne d›ﬂar›da, duvarlar›n varl›¤› yetmez.
Aslolan duvarlar›n aras›na, hücrelere hapsedilmek istenenlerin tav›rlar›d›r.
F Tiplerindeki örgütsüzleﬂtirme
sald›r›s›, devrimci tutsaklar taraf›ndan politik bak›mdan püskürtülmüﬂtür. Çünkü, mimari yap›, nas›l
olursa olsun, o duvarlar›n aras›ndaki teslim olmay› kabul etmedi¤i,
tecritin belirledi¤i çerçeveye boyun
e¤medi¤i sürece, örgütlü yaﬂam düﬂüncesini ve amac›n› yok edemez.
Örgütlülü¤e, kolektivizme fiilen ve
fiziki olarak baz› s›n›rlar getirebilir
hücreler, ama o kadar; bugün oldu-
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Oligarﬂinin
t e cr i t po l i t i k as › n›n baﬂar›s› için
n e i ç e r i d e , n e d ›ﬂ a r›d a ,
duvarlar›n varl›¤› yetmez.
A slo l a n d u v a rl ar ›n
aras›na hapsedilmek
istenenlerin tav›rlar›d›r.
¤u gibi tutsaklar hücrelerde tek baﬂ›na veya iki üç kiﬂi de kalsa, bu örgütsüz olacaklar› anlam›na gelmez,
gelmemiﬂtir.
Ayn› ﬂey, d›ﬂar›da da geçerlidir.
Hapishanelerde, di¤er hücredekiyle iliﬂki kurmak, dayan›ﬂma içinde olmak, yasaklarla cezaland›r›l›rken, d›ﬂar›da dernekler, sendikalar,
siyasi hareketler aras›ndaki dayan›ﬂmalar, çeﬂitli biçimlerde engellenmeye çal›ﬂ›l›yor. Öncelikle tecrit
edilmesi gerekenlerle yanyana gelen di¤er sol güçler, düzenin icazetinden mahrum b›rak›larak cezaland›r›l›yor. Kitle örgütlerine, ﬂu sorunlarla ilgilenmeyin, ﬂu güçlere sahip ç›kmay›n, ﬂunlarla yanyana gelmeyin diye s›n›rlar çekiliyor. ‹ﬂte
bütün mesele bu s›n›rlar›n içinde
kalmay› kabul edip etmemektedir.
‹çeride ve d›ﬂar›da olan ﬂudur:
Tecritle, tecriti hakim k›lmak için
baﬂvurulan cezalarla, “ ör g ü t s ü z
y a ﬂ a m ”›n rahat etmek, baﬂ›n› belaya sokmamak için tek çare oldu¤u
empoze edilmektedir.
Tecritin amac› budur fakat dedi¤imiz gibi, bu belli amaçlar› olan
bir politikad›r sadece. “Baﬂar›s›”
mutlak de¤ildir. Tecriti baﬂar›s›z
k›lmak mümkündür ve bu elimizdedir. Oligarﬂi, F Tipi hapishanelerde
daha ilk ad›m›nda durdurulmuﬂtur.
Oligarﬂi baﬂvurdu¤u tüm yöntemlere ra¤men tutsaklar› Ö R G Ü T S Ü ZL E ﬁ T ‹ R M E Y ‹ baﬂaramam›ﬂ, tutsaklar aras›ndaki örgütsel, kolektif
ba¤lar› koparamam›ﬂt›r. ‹kincisi,
tecrit düﬂüncede de hiçbir zaman
kabul edilmemiﬂ, kan›ksanmam›ﬂ,
meﬂru görülmemiﬂtir.
Hücrelere ra¤men örgütlülük
sürdürüldü¤ü için de, tecrit, amaçlar›na ulaﬂmakta fazla mesafe katede-

memektedir. En az›ndan örgütlü tutsaklar nezdinde böyledir bu.
8 y›ll›k pratik bu sonucu ortaya
koydu¤u için, oligarﬂi örgütsüzleﬂtirebilmek amac›yla hep “yeni yöntem”ler aray›p durdu. Sald›r›lar› bu
nedenle art›rd›lar. Yay›n yasaklar›
bu nedenle geniﬂletildi. Cezalar, ziyaret, avukat, mektup yasaklar› bu
nedenle sürdürülüyor.
Önce fiziki olarak örgütlülük
tasfiye edilmek isteniyor... Ard›ndan da, ideolojik olarak düﬂüncede
örgütlülük düﬂüncesinin yok edilmesi hedefleniyor. Biliniyor ki, herﬂey kafada olup bitmektedir.
Bu yan›yla görülmelidir ki, sorun ayn› zamanda ideolojik bir sorundur. Çat›ﬂma sadece duvarlar
üzerinden de¤il, ideolojik cephede
sürmektedir. Bu, as›l olarak, örgütlülük düﬂüncesini beyinlerden silmeye yönelik bir sald›r›d›r. Örgütlü
yaﬂamak istiyorsak, tecrite karﬂ› her
yola baﬂvurarak mücadele etmek
durumunday›z. Tecrite karﬂ› direnmek, en baﬂta sahip oldu¤umuz örgütlülükleri savunmakt›r. Tecrite
karﬂ› direnmek, halk›n tüm kesimlerinin, örgütlü güçlerinin birlikte olma hakk›n› savunmakt›r.
Tecritte as›l amaç tutsa¤›n ve
tüm halk›n beynini ele geçirmektir.
Tecrit politikas›nda her uygulama
örgüt düﬂüncesinin silinmesi, örgütlü davranma ve yaﬂama al›ﬂkanl›klar›n›n ortadan kald›r›lmas› ba¤l›
olarak da birlik, dayan›ﬂma, kolektivizm gibi tüm davran›ﬂlar›n yok
edilmesi içindir. “Tek tip tutsak” yaratma politikas›, “ t e k t i p i n s a n” ,
“ ö r g ü t s ü z i n s a n ” ve “ ö r g ü t s ü z b i r
t o p l u m ” yaratma hedefinde bir aﬂamad›r sadece. Yani hep söyleyegeldi¤imiz gibi, tutsaklara yönelik örgütsüzleﬂtirme sald›r›s› as›l olarak
tüm halkad›r. Tecrit tüm halka yönelik bir politikad›r. Tecrit politikas›n› baﬂlad›¤›, en somut biçimleriyle uygulanmaya baﬂlad›¤› hapishanelerden baﬂlayarak bozguna u¤ratmal›y›z. F Tiplerinde sürmekte olan
tecrite karﬂ› mücadele, iﬂte bu aç›dan hala çok önemli ve hala çok
günceldir.
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S›hh›ye’de 50 Bin Alevi

Kesildiler, Yak›ld›lar, Yok Say›ld›lar

‹ﬁTE BURADALAR!
Alevi Halk›
Taleplerini Hayk›rd›:
◆ Ayr›mc›l›k ve haks›zl›klara son
◆ Alevi halk üzerindeki
bask›lara son
◆ Cemevlerine ibadethane
statüsü verilsin
◆ Zorunlu din dersi kald›r›ls›n
◆ Diyanet ‹ﬂleri Bakanl›¤›
la¤vedilsin
◆ Mad›mak müze yap›ls›n
◆ Alevi köylerine zorla cami
yap›lmas›ndan vazgeçilsin
◆ Ders kitaplar›nda ve televizyonlarda Alevilere yönelik
aﬂa¤›lay›c› ifadeler ç›kar›lmal›
◆ Hükümet Alevi halk›n örgütlerini muhatap kabul etmeli
Yüzy›llard›r yok say›lanlar,
inançlar› ibadethaneleri yasaklanan,
katliamlara, k›y›mlara u¤rayan, Ma-
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raﬂlar’da kar›nlar› deﬂilen, Mad›maklar’da diri diri yak›lanlar, yok
edilemediklerini ve yok edilemeyeceklerini, Anadolu’nun dört bir yan›ndan S›hh›ye meydan›na akarak
gösterdi. Onbinlerin oluﬂturdu¤u
kitle, Alevi halk›n kültürünün, isyanc› gelene¤inin yok edilemeyece¤ini, inançlar›n›n, nas›l ve nerede
ibadet edeceklerinin iktidarlar taraf›ndan belirlenemeyece¤ini hayk›rd›lar. AKP iktidar›na ve asl›nda tüm
düzene, Alevilerin varl›¤›n› kabul
etmek zorunda olduklar›n› bir kez
daha gösterdiler.
Alevi Bektaﬂi Federasyonu, Hac› Bektaﬂ Anadolu Kültür Merkezi
ve ﬁubeleri, içlerinde ‹stanbul Sar›yer ve Sultanbeyli, ‹zmir Çi¤li’nin
de oldu¤u Pir Sultan Abdal Kültür
Dernekleri ve ﬁubeleri, Alevi Kültür Dernekleri ve ﬁubeleri, Köy
Dernekleri, çeﬂitli demokratik kitle
örgütleri, ve Halk Cephesi’nin kat›l›m›yla 9 Kas›m’da Ankara S›hh›ye
Meydan›’nda “Ayr›mc›l›¤a Son,
Eﬂit Yurttaﬂl›k Haklar›m›z› ‹stiyo r u z ! ” mitingi düzenlendi.
Sabah›n erken saatlerinden itibaren, Türkiye’nin çeﬂitli bölgelerinden gelen onbinlerce Alevi ve onlarla dayan›ﬂma içindeki her milliyetten, inançtan kitle, Ankara tren gar›

önünde toplanarak, mitingin yap›laca¤› S›hhiye Meydan›’na yürüdü.
“Zor unlu Din Der si Kald›r ›l s›n”,
“Ma d› ma k M üz e Olsu n ”, “Di y an et
La¤vedilsin”, “Ayr›mc›l›¤a Son”
taleplerini içeren yüzlerce pankart
ve döviz taﬂ›yan 20 binin üzerindeki
kitle, ayn› talepleri yol boyunca att›¤› coﬂkulu sloganlar›yla da dile getirdi. Di¤er illerden gelen kitlenin de
alana girmesiyle birlikte alandaki
kitlenin say›s› 50 binin üzerine ç›kt›.
Mitinge ‹stanbul’dan kat›lan
PSAKD Sar›yer ﬁubesi, Sultanbeyli
ﬁubesi, Almus Kültür ve Dayan›ﬂma
Derne¤i, Ba¤c›lar Hac›bektaﬂ Veli
Derne¤i, Nurtepe Cemevi ve ‹zmir’den kat›lan PSAKD Çi¤li ﬁubesi, ‹zmir Alevi Dernekleri Platformu
ve mitinge Ankara’dan kat›lan Halk
Cepheliler’in oluﬂturdu¤u yaklaﬂ›k
1300 kiﬂilik kortej, “Aleviyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z”, “Alevi Halk›
Üzer in d ek i Bas k› lar a S on ”, “ Ce mevi Hakk›m›z Engellenemez”,
“Adalet Bakan› Yalan Söylüyor,
Sohbet Hakk› Uygulanm›yor”,
“Özür De¤i l Adalet ‹stiyoruz”,
“Engi n Ç ebe rin Ka ti l l eri Ce za l an d›r›ls›n” pankartlar›yla yürüdüler.
Yürüyüﬂ boyunca s›k s›k “Pir Sultan’›n Yolu Kavga Yoludur”, “Engin Çeber ’in Katili AKP ‹ktidar›d›r”, “Zorunlu Din Dersine Son ”,
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“Mad›mak Müze Yap›ls›n”, “Mahir
Hüs eyin Ulaﬂ Kurtuluﬂa Kadar Sa vaﬂ” sloganlar› at›ld›. Kitle, Alevi
halk›n özgül taleplerinin yan› s›ra,
iﬂkence ve hapishanelerdeki tecrit
sorununu da gündeme getirdi.
Mitingde çeﬂitli Alevi demokratik örgütlenmeleri ad›na yap›lan konuﬂmalarda, Alevi halk›n›n talepleri
tekrar s›ralan›p, AKP iktidar›n›n bu
konudaki riyakarl›¤› vurgulanarak
bu yok sayan, oyalayan politikalara
son verilmesi talep edildi.
Alevi halk›n›n taleplerinin dile
getirilmesinin ard›ndan, Ali Asker,
Erdal Erzincan, Mustafa Özarslan
ve Edip Akbayram’›n söyledi¤i türkülerle miting sona erdi.

Alevi Bezirganlar›n
Miting Bozgunculu¤u:
Alevi halk›n taleplerini mitingle
dile getirmesinden AKP iktidar›n›n,
‹slamc› bas›n›n, Alevi düﬂmanlar›n›n rahats›zl›k duymalar›nda ﬂaﬂ›lacak bir ﬂey yoktu. Fakat, sadece
bunlara de¤il, ‹zzettin Do¤an’dan
Fermani Altun’a kadar iﬂbirlikçi
Alevilerin rahats›zl›k duymalar›,
miting öncesi bozgunculuk yapmalar› da ﬂaﬂ›rt›c› olamazd›.
‹zzettin Do¤an ve Fermani Altun, miting öncesi yapt›klar› provokatif aç›klamalarla, kat›l›m› engellemeye çal›ﬂt›lar. ‹slamc› bas›n›n manﬂetten verdi¤i aç›klamalar›nda, Cem
Vakf› Baﬂkan› ‹zzettin Do¤an, “ B ugün bir Kürt hareketi var. Alevi
bayra¤› alt›nda destek ar›yorlar.
Eyleme kat›lmay›n”, Anadolu ‹nanç
Önderleri Derne¤i Baﬂkan› H›d›r
Bulut, “Yürüyüﬂün amac› Alevilerin sorunlar›n› çözmek de¤il”, Ehli Beyt Vakf› Genel Baﬂkan› Fermani
Altun ise, “Art niyetli odaklar›n yen i oy un lar p eﬂind e o ldu¤ un dan en diﬂe ediyoruz..” diyordu.
Alevi bezirganlar›n›n bu aç›klamalar›, Alevi kitlelere mitinge kat›l-
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may›n ça¤r›s›yd›, fakat ayn› zamanda devlete, “provokasyon yarat›n”
davetiydi. AKP’yle, Fethullahç›larla, yak›n iliﬂkiler içindeki iﬂbirlikçi
Alevi bezirganlar›n bozguncu aç›klamalar›na Alevi halk kulak vermedi ve vermeyecek de.

‹slamc› Bas›nda
Alevi Düﬂmanl›¤›
M A N ﬁ E T: “Sivas ve Gazi'yi
planlayan eller, yeni oyun peﬂinde” (9 Kas›m 2008, Zaman)
MANﬁET: “Aleviler bu oyuna
gelmez” (9 Kas›m 2008, Yeni ﬁafak)
Zaman ve Yeni ﬁafak gazeteleri,
mitingin yap›ld›¤› gün olan 9 Kas›m’da, Alevi düﬂmanl›klar›n›, yukar›da aktard›¤›m›z manﬂetleriyle
bir kez daha ortaya koydular. Din
bezirganlar›n›n aç›klamalar›n› manﬂet yapan bu gazeteler, Alevi halk›n,
taleplerini meydanlara ç›karak dile
getirmesinden rahats›z olarak sald›r›ya geçtiler.
Onlar, miting yaparak haklar›n›
isteyen Aleviye düﬂmanlar, onlar›
sayfalar›nda konuﬂturmazlar. Onlar
için “muteber Aleviler”, ‹zzettin
Do¤an gibileridir. Milli E¤itim Bakan› Hüseyin Çelik de, meclisteki
konuﬂmas›nda; “Baz› Alevi örgütle ri mitinge tepki gösterdiler.” diyordu. Çelik’in S›hh›ye Meydan›’ndaki
onbinlerce Alevinin sesini de¤il de,
bu din bezirganlar›n› duymas› da
ayn› nedenledir.
Görülmüﬂtür ki, bu kesimlerin
“ i n a n ç l a r a ö z g ü r l ü k ” söylemleri
de sahtedir. Sünnilik d›ﬂ›ndaki tüm
inançlar›n yasaklanmas›n›, bask›yla, provokasyonlarla engellenmesini istemektedirler.
Zaman ve Yeni ﬁafak, bu manﬂetleriyle, ayn› zamanda Sivas ve
Gazi katliamlar›n›n sorumlulu¤unu
da, her zamanki provokatif kafalar›yla Alevi örgütlerinin, ilerici, devrimci demokrat kesimlerin üzerine

at›p, ellerindeki kan› böylece gizlemeyi hedefliyorlard›.
Oysa, Sivas’› da, Gazi’yi de yaratan, bu “islamc›” gazetelerin de
ortak olduklar› Alevi düﬂman› propaganda ve politikalard›. Aç›k ki, islamc› bas›n ayn› noktadad›r. Onlar,
yeni katliamlar, yeni provokasyonlar için yazmaya devam ediyorlar.
10 Kas›m tarihli Zaman gazetesinde, miting “Aleviler Allah demeye geldi” ﬂeklinde yorumlan›yordu.
Hay›r, Fethullah efendi, Alevi halk
orada yüzy›llard›r yok say›lan haklar›n› istemek için topland›. Senin yalan haberlerin, provokatif manﬂetlerin bu gerçe¤i de¤iﬂtirmeye yetmez.

Alevilerin Taleplerine
AKP’nin Cevab›:
Alevi halk›n taleplerine verdikleri cevap, AKP iktidar›n›n Alevi
halk›n sorunlar›n› çözmekten ne kadar uzak oldu¤unu bir kez daha göstermiﬂtir.
Diyanetten sorumlu Devlet Bakan› Mustafa Said Yaz›c›o¤lu: Alevilerin taleplerine iliﬂkin bir soru üzerine;“Bu tür uç fikirlere biz itibar etmiyoruz” dedi. Bakana göre, Alevi
halk›n talepleri “ u ç f i k i r l e r ”di.
AKP’ye göre makul fikirler, Alevilerin Sünnili¤i kabul etmesi olsa gerek.
AKP’nin devﬂirdi¤i milletvekili
Reha Çamuro¤lu da, mitingin Alevi
halk›n sorunlar›n› çözme amac› taﬂ›mad›¤›n› söyledi. TBMM’de verilen cemevlerinin ibadethane yap›lmas›na iliﬂkin teklif ise mecliste
gündeme bile al›nmad›.
‹ﬂte Alevi halk›n sesini ciddi bir
ﬂekilde yükseltti¤i bir miting bile,
tüm Alevi düﬂmanlar›n› harekete geçirmeye, ayn› cepheden sald›r›ya
geçmelerine yetti. Alevi halk›n düﬂmanlar› bir kez daha kendilerini
göstermiﬂ oldular. ‹slamc› bas›ndan,
Alevi bezirganlar›na, AKP iktidar›na uzanan kesimleri içine alan bir
cephedir bu. Fakat, san›lmas›n ki,
bunlarla s›n›rl›d›r. Oligarﬂinin tüm
güçleri Alevili¤e düﬂmanl›kta ötekilerden geri kalmad›klar›n› göstermiﬂler ve göstermektedirler.
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Düzenin Alevi Politikas›:

Yok Sayma

‘Milyonlarca Alevi’ diyoruz ama gerçekte kaç milyon olduklar›n›
bilmiyoruz. Kimse de bilmiyor. Çünkü oligarﬂi, yok sayma politikas›nda
gedik aç›lmas›n diye saym›yor onlar›.
Türkiye’nin dört bir yan›ndan
gelip baﬂkentte toplanan Aleviler,
taleplerini dile getirdiler. Uzay›p giden talepler listesini okuyan herkesin görece¤i gibi, sorun tek tek o taleplerin kendisi de¤ildir; t a l e p l e r i n
t ü m ü n e d a m g a s › n › v u r a n , Alevilerin varl›¤›n›n kabul edilmesi dir.
Zorunlu din dersi kald›r›ls›n diyorlar; ç ü n k ü, din dersi, Alevileri
yok sayar.
Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤› kald›r›ls›n diyorlar; ç ü n k ü, bu kurum,
Sünnili¤i esas al›p Alevili¤i yok sayan bir kurumdur.
Alevi halk›n yaﬂad›¤› köylere
cami yap›lmas›n diyorlar; ç ü n k ü bu
apaç›k bir dayatma ve o köylerde
yaﬂayan Alevileri yok sayan bir politikad›r.
Cemevlerini ibadet yeri olarak
kabul edilsin diyorlar; ç ü n k ü etmemek, Alevi inanc›n› yok saymakt›r.
Demek ki, tüm talepler asl›nda
tek bir talep ﬂeklinde de özetlenebilir: A L E V ‹ L E R ‹ N VA R L I ⁄ I N I N
KABUL E D ‹ L M E S ‹ !
*
Alevilerin sorunlar›n›n kayna¤›
düzenin Alevili¤i yok sayma politikas›d›r. Uzun y›llar, hiçbir düzen
partisi Alevi gerçe¤ini kabul etmeye, Alevi taleplerini dile getirmeye
ve sahiplenmeye yanaﬂmam›ﬂlard›r.
Bu kadar sorunlar› olan, bu kadar büyük bir kitle olmalar›na ra¤men, hiçbir düzen partisinin bu taleplere göstermelik olarak bile sahip ç›kmamas›, Alevileri yok sayma
politikas›n›n ne kadar kökleﬂmiﬂ ve
düzen güçleri cephesinde genel kabul gören bir politika oldu¤unu, düzenin inkar politikas›n› uygulamaktaki “tavizsizli¤i” gösterir.
*
MSP, FP, AKP gibi “dinci” yan›
a¤›r basan veya DYP, ANAP gibi
dincili¤i kullanan partilerin resmi
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mezhebi “ sü nn i l i k ” olmuﬂ ve bu
anlamda da Alevili¤i yok sayma politikas›n› tüm siyasi yaﬂamlar› boyunca savunmuﬂ, uygulam›ﬂlard›r.
C H P, DSP, SHP gibi partilerin
Alevilerle iliﬂkisi de, di¤er düzen
partilerinden farkl› de¤ildir. Bu partiler de, Alevilerin taleplerini sahiplenmemiﬂ, fakat, çeﬂitli manevralarla Alevileri kendileri için oy deposu
olarak kullanmak ve Alevi halk›
devlete yedekleyerek sistem içinde
tutmak istemiﬂlerdir.

Yok sayman›n ve asimilas yon u n g e ç m i ﬂ i y ü z y › l l a r a u z a n › y o r : Oligarﬂik diktatörlük, gerek
geleneksel yap›s›, gerek ideolojik
ﬂekilleniﬂi itibar›yla, düzene karﬂ›
her türlü muhalefet karﬂ›s›nda oldu¤u gibi, “ resmi din, resmi millet”
d›ﬂ›ndaki tüm milliyetler ve inançlardan olanlar› bünyesine kabul etmeyen bir niteli¤e sahiptir. Bu anlamda da farkl› milliyet ve inançlar›
yok saymakta, yoketmeye ve susturmaya çal›ﬂmaktad›r. Diyebiliriz
ki, bu politika cumhuriyet tarihi boyunca da çeﬂitli biçimlerde süregelmiﬂtir. Alevilik de düzen aç›s›ndan
–Osmanl›’dan beri– kabul edilmeyen, yok say›lan bir inanç olmuﬂtur.
Osmanl›’dan devral›nan miras hemen hemen ayn› ﬂekilde sürdürülmüﬂtür. Osmanl›’da yok say›lan,
katledilen, k›r›ma u¤rat›lan Alevi
halk, Türkiye Cumhuriyeti devletinde de farkl› bir politikayla karﬂ›laﬂmad›.
Farkl› milliyet ve inançlar›n irade ve inisiyatifleriyle tarih sahnesine ç›kabildi¤i Ulusal Kurtuluﬂ Savaﬂ› sürecini saymazsak cumhuriyetin kuruluﬂunu takip eden y›llarla
birlikte Alevilere yönelik inkarc›
anlay›ﬂ yeniden su üstüne ç›km›ﬂt›r.
Aleviler yine ikinci s›n›f vatandaﬂt›r. Devlet nezdinde, yasal anlamda i n a n ç l a r › k a b u l e d i l m e z .

Sünni halk ibadetini yerine getirmede, inançlar›n› yaﬂamada k›smi baz›
sorunlar hariç, bir engelle karﬂ›laﬂmazken, inançlar› do¤rultusunda
kurumlara, ibadethanelere sahipken, ayn› durum Alevi halk için sözkonusu de¤ildir.

Yo k s a y m a h e r a n d a v e h e r
kurumda hüküm sürüyor:
Daha Cumhuriyet’in ilk y›llar›nda,
Kemalist yönetimin dini denetim alt›na almak amac›yla kurdu¤u Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›, sistem içinde
kurumlaﬂt›kça ve sistem “mezhep
tercihini” sünnilikten yana pekiﬂtirdikçe, Alevili¤in yok say›ld›¤› bir
kurum olmuﬂtur. Sistemin bugün de
en temel kurumlar›ndan biri olan
(bu nedenle de her y›l üç dört bakanl›ktan daha fazla bütçe verilen)
Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›, Alevili¤i
i n k a r › n re s m i k u r u m u d u r bir bak›ma. Çünkü bu baﬂkanl›k, tamamen Sünni inanc›n› temsil etmektedir. Kurumun bütün iﬂleyiﬂi Sünnili¤in inanç ve ibadet ihtiyaçlar›n›,
Sünnili¤in dini e¤itimini karﬂ›lamak
üzerine ﬂekillendirilmiﬂtir. Elbette
Diyanet’in tek iﬂlevi inkar de¤ildir;
ayn› zamanda Alevi halk›n çocuklar›na da Sünni e¤itimi dayatan bir
asimilasyon kurumudur.
Milyonlarca Alevi y›llarca görmezden gelindi, yok say›ld›. Bu
cümle bile, ülkemizde Alevilere
karﬂ› yok sayma politikas›n›n bir
sonucudur. “Milyonlarca” diyoruz
ama Alevilerin gerçekte kaç milyon
oldu¤unu bilmiyoruz. Kimse de bilmiyor. Çünkü oligarﬂi, yok sayd›¤›
bir inanc› taﬂ›yan insanlar› sayman›n, onlar› var saymak anlam›na gelece¤ini düﬂünüyor. Yok sayma politikas›nda gedik aç›lmas›n diye
saym›yor onlar›.
Alevilik inanc› kitaplarda yer alm›yor; Onlars›z anlat›lamayacak ta-
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rihi olaylarda bile Alevilerin ad›
an›lm›yor. Ama faﬂizm, Alevilerin
varl›¤›n›n fark›nda(!). Fark›nda ve
yok etmek istiyor o varl›¤›. Sivas’ta,
Çorum’da, Maraﬂ’ta Alevi halka yönelik kitle katliamlar›yla geniﬂ Alevi
kitlesi sindirilmek istendi. Gazi’de
Susurluk devletinin provakasyonuyla apaç›k bir gözda¤› katliam› tertiplenmek istendi. Ancak devrimcilerin
varl›¤› kontrgerillan›n hesaplar›n›
daha en baﬂtan bozdu.

‘ Ta n › r k e n ’ bile yok say maktan ve asimile etmekten
vazgeçmediler: Düzen partilerinin Alevilikten, Alevilerin varl›¤›ndan ve taleplerinden söz ettikleri
dönemler de oldu elbette. Özellikle
Sivas Katliam› ve ve Gazi ayaklanmas›n› izleyen dönemde, oligarﬂinin hemen tüm partileri bu do¤rultuda politikalar geliﬂtirdiler. Fakat
düzenin Alevili¤i gündemine al mas› da yine onlar üzerindeki dene t i m v e a s i m i l a s y o n u sürdürme
amaçl› olmuﬂtur.
Alevili¤in görünürde kabul edildi¤i süreçte de asl›nda i n k a r devam
etmiﬂtir ve etmektedir. Nitekim düzenin cemevlerini bir ibadet yeri
olarak kabul etmeyi reddediﬂi, e¤itimdeki dayatmac› ve asimilasyoncu tutumu terketmemekteki ›srar›,
inanç özgürlü¤ünü tan›mamaktaki
“kararl›l›¤›!”, bu inkar›n en somut
ve aç›k göstergesidir.

Alevi halk›n özgürlü¤ünün
yolu düzenden kopuﬂla aç›l›r:
Sistem, Alevileri ony›llard›r hem
yok saym›ﬂ, hem de düzene kitle taban› yaparak kullanm›ﬂt›r. Alevilerin önemli bir kesiminin çeﬂitli etkenler alt›nda destekledi¤i CHP de
yok sayma ve asimilasyonda di¤erlerinden geri kalmamas›na karﬂ›n,
Aleviler y›llard›r “laiklik” temelinde CHP’yi destekleyip ondan kopamad›lar. Alevi halka yönelik en büyük katliamlar CHP-SHP iktidarlar›nda olmas›na karﬂ›n bu durum belli ölçülerde süregelmiﬂtir. Alevi bezirganlar›n tüm çabas› da bu duru-
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Sorunlar / Çözümler

‘S›k›nt›’
Düzenin sa¤›yla solu aras›nda
hiçbir fark yoktu bu anlamda. AKP
ise kendinden öncekilerden "farkl›"
bir ç›k›ﬂ yapt›. “ Alevi aç›l›m› ” diye bir politika att› ortaya. Mesela,
Baﬂbakan Alevilerle “Muharrem
Orucu” yeme¤ine kat›ld›. Mesela,
Diyanet ‹ﬂleri, 2003'te düzenledi¤i
'1. Dini Yay›nlar Kongresi'nde 17
kitaptan oluﬂan 'Alevi klasikleri'
yay›nlama karar› ald›. Üstelik kitaplar›n her yere ücretsiz da¤›t›lmas› planland›. Sonra ders kitaplar›nda Alevilere de yer verilmesi karar› al›nd›...
Cemevlerinin söz konusu oldu¤u her seferinde onun ibadet yeri
oldu¤unu inkar edip “Cemevi cümbüﬂ evi” diyen AKP, tutum mu de¤iﬂtirmiﬂti?.. Gerçekten yüzy›ld›r
yap›lmayan› yap›p “aç›l›m” m› yapacakt›? Böyle düﬂünenler, bunu
umanlar bir kez daha yan›ld›lar.
Alevilerle “oruç” açan Baﬂbakan’›n hükümeti, Aleviler için k›l›n› bile k›p›rdatmamaya devam etti.
Alevili¤e yer verdikleri kitaplar da
görüldü ki, Alevili¤i farkl› bir
inanç olarak tan›man›n de¤il, tersine asimile etmenin arac› olarak
gündeme getirilmiﬂti yine.
Devlet Bakan› Mustafa Said Yaz›c›o¤lu, S›hh›ye mitinginden sonra
Alevilerin talepleriyle ilgili ne dümu sürdürmektir. Bu nedenle, Alevilerin devrimcileﬂmesi, düzenle
birlikte bu kesimlerde de büyük bir
rahats›zl›k yaratmaktad›r.
Bir yanda düzen bir yanda devlet
iﬂbirlikçisi Alevi bezirganlar›; ‹zzettin Do¤anlar, Reha Çamuro¤lular.
Düzen kendisiyle, iﬂbirlikçisiyle
Alevilerin iradesini yok ediyor. Düzenin, çözümü yokedemiyorsa
"kendi Alevisini" yaratmakt›r.
Aç›k ve nettir ki Alevilerin sorunlar›n›n gerçek çözümü, onlar›n

ﬂündü¤ünü soran gazetecilere
Alevilerin taleplerini “uç fikirler!” olarak gördü¤ünü bellirttikten sonra ﬂöyle diyordu:
“Alevi vatandaﬂlar›n, bir tak›m s›k›nt›lar› vard›r.”
Bask› yok, inkar yok, asimilasyon yok, katliam yok, diri diri yak›lma yok, neymiﬂ, sadece “baz›
s›k›nt›lar” varm›ﬂ.
Aleviler, AKP’ye göre bask›ya,
ayr›mc›l›¤a tabi de¤il! AKP iktidar› Alevi sorununun varl›¤›n› inkar
etmeye devam ediyor. S o r u n u n
v a r l › ¤ › n › i n k a r e d e n l e r, “aç›l›m!”
y a p a b i l i r mi, sorunu çözebilir
mi?.. ‹ktidarlar, Alevi halk›n inançlar›n›, ibadetlerini belirleme hakk›n› kendisinde gördü¤ü, Alevilere,
Sünnilik dayat›ld›¤› sürece, herhangi bir aç›l›mdan, çözümden söz
edilebilir mi?.. Nitekim AKP’nin
bu konuda çözdü¤ü veya çözebilece¤i hiçbir ﬂey yoktur. Bir kere zihniyet olarak da, politika olarak da
bundan uzakt›r AKP.
S›k›nt› oldu¤u do¤ru. Ama s›k›nt›n›n kökü derinde. S›k›nt›, yüzy›ll›k sünni dayatmac›l›¤›nda. S›k›nt› Türk-Sünni devletin yüzy›ll›k
zulmünde. Ve asl›nda, katliamlarla,
diri diri yak›lmalarla, inkar ve asimilasyonla yaz›lan bir Alevi tarihini, “s›k›nt›” kelimesine s›¤d›rmaya
çal›ﬂmak da, sorunu inkar›n baﬂka
bir biçimidir. ‹nkarc›lar, asimilasyoncular, her türlü özgürlü¤ün ve
halklar›n düﬂman›d›rlar.

devrimci halk iktidar› için mücadeleye kat›lmalar›n› gerektirir. Düzenle, ﬂu veya bu hükümetle yap›lacak
pazarl›klarla, Alevili¤in düzen içinde tutulmas› karﬂ›l›¤›nda elde edilecek kazan›mlar, Alevili¤i geliﬂtirmez, Alevi halk›n inanç özgürlü¤ü
sorununu çözmez...
Alevi halk soruna böyle bakmal›, istemlerini, taleplerini, mücadelesini sadece "dini inanç" boyutuna
s›k›ﬂt›rmamal›d›r. Halklar özgür olmadan, ülke ba¤›ms›z olmadan
inançlar özgür olamaz.
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Sen B‹Z’sin, B‹Z
de Sen Olaca¤›z!

Ne çok insanda cisimleﬂmiﬂtir
ö¤rettiklerin... "Karanl›¤›n cüceleri, acuzeler, dürzüler" pusudayken,
da¤lar›n doru¤unda bir ﬂahan›n yüre¤ini ›s›tan ideallerdesin. ﬁehirlerin karanl›k sokaklar›nda, ayd›nl›k
ad›mlarla yollar› ad›mlayan bir militan›n cüretindesin belki. Onca
yozlaﬂmaya,
yabanc›laﬂt›rmaya
meydan okurcas›na duvarlar› yaz›layan gençlerin coﬂkusunda, s›rt›ndan kalleﬂce kurﬂunlanmalar›na ra¤men "susturamazs›n›z bu sesi" diye
hayk›ran seslerdesin.
Bu yaﬂl› dünyan›n onlara verebilece¤i en onmaz ac›y›, evlat ac›s›n›
bin y›llar›n metanetiyle sinelerine
çeken analar›n içten, ﬂefkat dolu yüre¤indesin.
Ne çok insan karﬂ›laﬂmay› hayal
etmiﬂtir seninle. Hatta karﬂ›laﬂma
an›n›, hatta seninle yapaca¤› sohbeti planlam›ﬂt›r.... Ve ne çok insan ayn› anda, ayn› görüntüyle bütünleﬂtirmiﬂtir hayalinde seni; iﬂaret parma¤›n önde, o meydan okuyan, o
vakur duruﬂunla...
O mahkeme salonunda duruﬂmalar sürerken henüz daha tüm toylu¤umuz ama samimiyetimizle, gençli¤imizin coﬂkunlu¤uyla bu ailenin
çevresinde dolaﬂ›yorduk. Bilmiyorduk, habersizdik o salonda bir okul
aç›ld›¤›ndan. Her yaﬂtan insan›n
ak›n ak›n bu okulun ders saatini bekledi¤inden, senin ö¤rencilerin olma
heyecan›yla dolu olduklar›ndan...
Ö¤rendi¤imizde "keﬂke" dedik.
Ama bu kavgada "keﬂke"lere yer olmad›¤›n› da biliyorduk. Zaman ve
kavga ak›p gidiyordu... Bu ezen,
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ezilen savaﬂ›n›n amans›zl›¤›ndan bihaberdik henüz. Ama ö¤renecektik.
En iyi ö¤renme yolu da kavgan›n
tam ortas›na dalmakt› kuﬂkusuz.
Sen 20. y›l için gönderdi¤in mesaj›nda "Bir DEV-GENÇ'imiz var"
diye savaﬂ alanlar›nda yarat›lan tarihi özetlerken, biz Anadolu'nun ücra
bir kentinde Dev-Genç'in 20. yaﬂ›n›
kutlayan bildiriler ellerimizde, o tarihin coﬂkusu yüre¤imizde, kap› kap› dolaﬂ›yorduk. Dev-Genç'i henüz
yeni tan›m›ﬂ en yeni Dev-Gençliler’dik belki de.
O y›l›n yaz›nda tan›ﬂm›ﬂt›m DevGenç'le. Bir çay bahçesinde, masan›n etraf›nda 5-6 kiﬂiydik. Biri ‹smet
Erdo¤an. Hepimiz genç, ve bir ﬂeyler yapma arzusuyla doluyduk.
Dernek kurmaya çal›ﬂm›ﬂ›z, polisin oyunu ile bizim tüzü¤ümüzle
faﬂistlere kurdurulmuﬂ dernek. Yemek boykotu yapm›ﬂ›z, soruﬂturmalarla okuldan uzaklaﬂt›r›lm›ﬂ›z.
Hem dernek kurmam›z, hem e¤itim
hakk›m›z engellendi¤i için açl›k
grevi yapm›ﬂ›z.
‹yi de biz kimiz?
Bir kitap öneriyor arkadaﬂlar bunun cevab›n› tam ö¤renebilmem
için; "Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde Gençlik".
Bir ç›rp›da okuyorum. ‹ﬂte o an herﬂey tamamlan›yor. O eﬂsiz, o militan, o p›r›l p›r›l tarihi okuyunca verdi¤im karar›n ne kadar isabetli oldu¤unu anl›yorum.

Bu sevinçleri yaratt›¤›n, bu
yolu ayd›nlatt›¤›n için sevdik
seni. De¤iﬂimin geliﬂimin
dinami¤iydin. Gelece¤imizi
gördük sende. Sen'de umudu
gördük. ‹nançs›z ve amaçs›z
yaﬂanamayaca¤›n› ö¤rendik.
Düﬂman›m›za korkulu düﬂ,
dostumuza güvendin...

Sen, "Özgürlü¤ün Ferhat'›" oldu¤un vakitlerde ben daha toy bir
Dev-Genç'liyim. O zamanlar henüz
yeterince bilmiyor olsak da örgütlü
olman›n, özellikle de DEVGENÇ’li olman›n mutlulu¤unu yaﬂ›yoruz.
"Ak›ll› solculu¤un" taﬂlar›n›n
döﬂendi¤i puslu y›llard› o zamanlar.
Sosyalizm bitti, çöktü naralar› at›l›yordu. Her yerde ayn›yd› bu "eskiler". Bizim yetersizli¤imizden bizi
mahkum etmeye çal›ﬂ›yorlar. Öfkeleniyoruz. Tart›ﬂ›yoruz. Vars›n bilgimiz o an için yetersiz olsun, bilgi
edinilir, ö¤renilir, yeter ki istensin.
Ama safl›k ve temizliktir belirleyeci olan ve bizim DEV-GENÇ'imiz
vard›. O puslu havalarda birileri
yönlerini ﬂaﬂ›r›rken biz önümüz
aç›k ilerliyorduk. Bu harekete, sana
hayranl›¤›m›z buralarda ortaya ç›k›yordu iﬂte. Çözüm Dergisi'nin kapa¤›ndaki Çavuﬂeskular'› sahiplenen
eylemin pankart›n› hiç unutmam. O
de¤erlendirmelerdeki netlik, hatalar›na ra¤men sosyalizmi savunanlar›
sahiplenmedeki kesinlik...
Bi z se ni ni ye sevdi k? Ni ye ba¤ l a n d › k s a n a ? .. Bu birdenbire oluﬂan bir sevgi de¤ildi elbette.
Emperyalizmin kültüründe, ahlak›nda her türden sevgi, ba¤l›l›k,
vefa duygusu öyle h›zl› tüketiliyor
ki. E m e k yok o sevgide. O r t a k b i r
k a d e r, ortak bir kültürel ﬂekilleniﬂ
yok. Sevgi de, ba¤l›l›k da adeta birer tüketim nesnesi...
Bizim sevgimiz emekle baﬂl›yor, ba¤l›l›kla, ortak bir idealle ve
a m a ç l a yo¤ruluyor. Sana olan sevgimiz böyle ﬂekillendi iﬂte. Hele ki
senin her daim Dev-Genç'li oldu ¤ u n u gururla söyledi¤ini duyduktan
sonra, nas›l da dolu dolu söylerdik
Dev-Genç'li oldu¤umuzu. Hala da
öyle. Hala a¤›z dolusu söylüyoruz
Dev-Genç'liyiz diye. Çünkü mesele
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biyolojik olarak yaﬂ›n ilerlemiﬂ olmas›nda de¤il, Dev-Genç'in dinamik, militan, coﬂkulu, atak, at›lgan
ruhunu taﬂ›y›p taﬂ›yamamakta.
Heyecan›m›z de¤iﬂmedi ama
burjuvazinin gedikler bulup girdi¤i
yerler var. Sözümüzdür, hayat›n
boﬂluk affetmeyece¤ini biliyoruz,
de¤iﬂecek bu gerileyen yanlar›m›z.
Tarih sana sevgimizi s›namak istedi. Zor zamanlarda, bulan›k, puslu, pusulu yollarda sonuna kadar diyebiliyor muyuz, görmek istedi tarih. E¤er usta eller yazacaksa Onu,
o usta ellerle s›k› s›k›ya kenetleyebiliyor muyuz, emin olmak istedi.
S›nav›n en zorundan da sen geçiyorsun, biliyoruz. Her ﬂeyini verdi¤in, eme¤inle büyüttü¤ün umut
hançerleniyor. Bu amans›z kavgada
biliriz ki, iki taraf vard›r: Onlar ve
biz. Ezilenler ve ezenler. Yoktur
ötesi berisi. Lakin kendi ba¤r›m›zda
büyümüﬂse y›lanlar, ç›yanlar, hançerlemiﬂse s›rt›m›zdan, nas›l da kan›rta kan›rta çektirilen bir ac›d›r yaﬂad›¤›n.
Ve fakat dayanm›ﬂsan ac›n›n böylesine, dimdik kalabilmiﬂsen ayakta,
savurmuﬂsan bu kahrolas› sald›r›y›,
düﬂmemiﬂsen kurulan alçakça pusuya, kuﬂand›¤›n z›rh›n gücündendi.
Z›rh›n Marksizm-Leninizm'di.
Biz içten-d›ﬂtan kuﬂatmadayken,
dünya halklar›n›n kaderi "de¤iﬂim
rüzgarlar›yla" savrulurken, sen z›rh›nla yürüdün hiç durmadan y›lanlar›n, ç›yanlar›n, zulmün bekçilerinin üzerine.
Tarih hükmünü verdi mi, de¤iﬂtirilemez gayr› o hüküm. Denenecek, s›nanacak ve görülecektir ki,
zulmün, kalleﬂli¤in ba¤r›na bas›lm›ﬂ bir mühürdür o hüküm. Ve gayr› o hükmü hiçbir güç bozamaz. Tarih usta ellerle yaz›lmaya devam
eder. ‹ﬂte o kadar!
O gün –yani darbe günleri– gazeteyi al›p ﬂöyle bir göz gezdiriyorum. Yine bizle ilgili bir haber var.
B›kmadan, usanmadan sald›r›yor,
karal›yorlar diye geçiriyorum içimden. Güvenli bir ﬂekilde randevumuzun oldu¤u soka¤a giriyorum.
Gülnihal (Y›lmaz) de geliyor karﬂ›-
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B ü y ü k U s t a ’ n › n Af i ﬂ le r i B i r
Ayd›r Atina Caddelerinde
Büyük Usta için 8 Ekim 2008 günü
Atina’da yap›lan anma toplant›s› nedeniyle
as›lan afiﬂler, üzerinden bir ay geçmesine
ra¤men hala Atina cadde ve sokaklar›nda.
Onlarca örgüt, onlarca kez çeﬂitli konularda afiﬂleme yapmalar›na ra¤men Devrimci
Hareketin önderi Dursun Karataﬂ’›n
mücadelesinin anlat›ld›¤› ve ﬂehitli¤inin
duyuruldu¤u afiﬂlerin üzerini kapatmad›lar.
Halk Cepheliler, Yunan halk› ve örgütlerine
manevi de¤erleri ve gösterdikleri sayg› için teﬂekkür ettiler.
dan. Gazetede okudu¤um haberden
bahsediyorum. Nas›l yorumlad›n
diyor Gülnihal. Bizi karalamak için
yap›lm›ﬂ bir haber diyorum. Gülnihal de bana anlat›yor. Ama yüre¤im
s›k›ﬂ›yor anlatt›klar›n› dinledi¤imde. Kalleﬂli¤in böylesine inanam›yorum, k›z›yor öfkeleniyorum. Sen
olsan ne yapard›n diyor. En ufak bir
soru iﬂareti, bir anl›k tereddüt yok.
Day› bu hareketin herﬂeyi. O kadar!
*
Niye bunca insan kaderini sana
ba¤lad›? Kaderimizi niye birleﬂtirdik seninle? Anadolu'nun cefakar,
vefakar, ac›l›, çileli, yorgun, ezilmiﬂ, horlanm›ﬂ, yoksul halk›, halk›m›z kaderini niye teslim etti senin
ellerine? Ne var senin ellerinde?
*
Tutsak düﬂmüﬂtüm, öncesinden
bir deneyimim olmasa da problem
de¤ildi. Bir gelenek vard› orada,
kökleﬂmiﬂ bir gelenek. Mayas›nda
direniﬂ vard›.
Nice direniﬂten geçerek büyümüﬂ ve bir yaﬂam biçimine dönüﬂmüﬂ bir gelenek. Ve duvarlar ard›nda kurulmuﬂ direniﬂten bir kale, bir
okul. Okulun yeni ö¤rencilerindeniz. Anlamaya, ö¤renmeye çal›ﬂ›yoruz. Zorlan›yoruz kimi ﬂeylerde.
Vazgeçmek yok. Ö¤renecek, e¤itece¤iz kendimizi.
Kuﬂatmay› yarm›ﬂ, gemi rotas›n›
hedefe çevirmiﬂ, ilerliyoruz. Çal›ﬂmalar›m›z›n niteli¤i de¤iﬂiyor. Tart›ﬂmalar, sohbetler... Oda¤›nda insa-

n› e¤itmek, de¤iﬂtirip dönüﬂtürmek
var okulumuzun.
"Arkadaﬂlar habeer!"
Bu sesleniﬂle kendimizi televizyonun karﬂ›s›na koﬂuyoruz. Eski
Adalet Bakan› Mehmet Topaç... diyor spiker, öldürülmüﬂ. Pür dikkat
izliyoruz. Hiçbir ayr›nt›y› kaç›rmamaya çal›ﬂ›yoruz.
Hepimizin a¤z› kulaklar›nda.
Yoldaﬂlar›m›z›n ellerine sa¤l›k. Yüreklerimize su serpiyorlar. Ama bir
iz daha var eylemde. Bir müjde. Bir
düﬂün gerçe¤e dönüﬂmesi var. Bir
k›vanç, bir... Tarifi imkans›z duygularla doluyuz.
Sloganlar›m›z› hayk›r›yoruz Ankara Kalesi'ne do¤ru. Olanca heybetimizle. Kale kat›l›yor sevincimize. Adli arkadaﬂlar da. Yan›m›za gelip sevincimizi paylaﬂ›yorlar. Biraz
sakinleﬂince soruyor adli arkadaﬂlar; "Partinizin binas› nerede? Adresini verin...” Anlat›yoruz. Partimizin bir adresi var elbette. O binlerin yüre¤inde, milyonlar›n yüre¤ini
fethetme yolunda.
Hepimiz çok farkl› duygular yaﬂ›yoruz. Zorlu bir yolu katetti¤imizin fark›nday›z. En sevdiklerimizin
eme¤i, al›nteri, kan›, can›yla ulaﬂt›k
Partimize... Düﬂümüzü gerçekleﬂtirmenin coﬂkusunu yaﬂ›yoruz. Bir
bayramda gibiyiz adeta. Sorumlulu¤umuzun da fark›nday›z. Büyümeli
ad›mlar›m›z, h›zlanmal›, daha h›zl›
koﬂmal›y›z. "Partili olmak, daha
yü kse k bi r i kt i da r b il i nc i , da ha ge liﬂmiﬂ bir savaﬂ..” demektir sözün
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k›lavuzumuz oluyor.
Bu sevinçleri yaratt›¤›n, bu yolu
ayd›nlatt›¤›n için sevdik seni. De¤iﬂimin geliﬂimin dinami¤iydin. Bu
harekete geldi¤imizde senin varl›¤›ndan habersizdik, ö¤rendi¤imizde
ise ba¤land›k yürekten.
Gelece¤imizi gördük sende. B›rakt›k o usta ellere kendimizi. De¤iﬂimimiz, geliﬂimimiz senin, kavgam›z›n beklentilerine ne kadar cevap
oldu, tart›ﬂ›l›r. Ama sevdik, ba¤land›k ve DAY I' m› z oldun.
Sen'de u m u d u gördük. ‹nançs›z
ve amaçs›z yaﬂanamayaca¤›n› ö¤rendik. Büyük bir davan›n neferi
yapt›n bizi. Görüyoruz, bu düzen öyle h›zl› kirletiyor ki... Bizleri düzenin kokuﬂmuﬂlu¤unda b›rakmad›¤›n,
bizlere bir de¤er kazand›rd›¤›n, insan ve kavga adam› olman›n erdemini yaﬂatt›¤›n için müteﬂekkiriz sana.
Nice sevdi¤imizi kalbimize
gömdük. Ac›s›n›, gururunu yaﬂad›k.
Kimini tan›yor olman›n, mücadelemizin güzelliklerini ve zorluklar›n›
paylaﬂm›ﬂ olman›n hakl› onurunu
hissettik yüre¤imizin en derininde.
Güneﬂe koﬂar gibi, gö¤ü kucaklar
gibi feda ettiler kendilerini, siper ol-

Türkiye Solundan:
‹deallerini ideallerimiz
bilece¤iz!
G e b z e H a p i s h a n e s i ’ n d e k i çeﬂi tl i
s i y a s i h a re k e t l e r d e n d e v r i m c i
tutsaklar›n Day›’n›n ﬂehit düﬂmesi
üzerine Ö z g ü r Tu t s a k l a ra
gönderdikleri mesajlard›r:

dular bizlere. Ama omuz baﬂ›m›zdan eksilen her baﬂta, bir çentik att›k tarihin ak sayfas›na. Hiç akl›m›zdan geçmezdi bir çentik de senin için ataca¤›m›z. ‹nsan üstü de¤ildin elbet. Ama sen DAYI'yd›n.
Sen ö¤retmenimiz, sen komutan›m›zd›n. Sen bu topraklar›n kaderini
de¤iﬂtiren halk›m›z›n Day›’s›yd›n.
Gücümüz, moralimiz, coﬂkumuz,
sen umudumuzdun. Sen B‹Z'din.
Bu yüzden arad›¤›m›z herﬂeyi bulduk sende.
Halk›m›z, y›llar›n ezilmiﬂli¤i,
umutlar›n›n boﬂa ç›kar›lm›ﬂl›¤›yla
umudu gördü sende. Sende filizlenen yepyeni bir hayat›n müjdesini
buldu.
Sen düﬂümüzün de¤iﬂmeyen, en
vazgeçilmez varl›¤›s›n. Seninle
kendi gönlümüzde sohbetlere dalmaktan, seninle bir gün karﬂ›laﬂaca¤›m›z›n hayalini kurmaktan, devrim
an›nda seni kürsüde konuﬂurken hayal etmekten büyük mutluluk duyduk. Vazgeçmeyece¤iz bu hayallerimizden yine de. Çünkü sen yine geleceksin, UMUT'sun, DAYI's›n.
Day› deyince akan sular bu yüzden durur. Day› deyince yürek gümBaﬂta siz yoldaﬂlar› ve Partiniz olmak üzere, Türkiye Devrimci Hareketinin, proletaryan›n, ezilenlerin ve
halklar›m›z›n baﬂ› sa¤olsun.
An›s› önünde sayg›yla e¤iliyor, ideallerini ideallerimiz bilip zaferle
taçland›raca¤›m›za söz veriyoruz.
DHKP-C Önderi Dursun Karataﬂ
Ölümsüzdür!
*

Gebze Zindan›
TKEP/Leninist Parti Komitesi:
MLKP Dava Tutsaklar›:
D o s t l a r, Yo l d a ﬂ l a r
(...) Devrimci yoldaﬂ›m›z DHKP-C
Önderi Dursun Karataﬂ gerek emekçi halk›m›z ve ezilenler, gerekse de
Türkiye Komünist ve Devrimci Hareketi bak›m›ndan 30 y›l› aﬂk›n mücadele yaﬂam› boyunca yaratt›¤›
devrimci de¤erlerle kavgay› büyütmeye, yolumuzu ayd›nlatmaya devam edecektir.
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Dostlar
(...) Partiniz DHKP-C'nin kurucu ve
önderi Dursun Karataﬂ'›n ölümünden sorumlu olan faﬂist devletin
kendisidir. Emekçi halklar›m›z buna
devrim kararl›¤›yla yan›t verecektir.
30 y›l› aﬂk›n süredir devrim mücadelesine katk›lar›yla bu u¤urda savaﬂan DHKP-C önder kadrosu Dursun KARATAﬁ'› sayg›yla an›yor,
onun ﬂahs›nda birkez daha ölümsüz-

bürtümüz kilometrelerce öteden duyulur. Düﬂman›m›za korkulu düﬂ,
dostumuza güvendir Day›.
Gölgen çekildi üzerimizden Day›. Oysa biz ne kadar al›ﬂm›ﬂt›k bizi
kuﬂatan, koruyan, kollayan, sar›p
sarmalayan varl›¤›na. Yalan›m yok,
talimat›na sad›k kalamad›k. B›rakmad›k elbet kendimizi ama gözyaﬂlar›m›za da engel olamad›k. ‹ﬂaret
parma¤›n› sallama bize sevgili Day›m›z. Seni bir kez u¤urluyoruz.
Ama yan›nda olam›yoruz. Sana dokunam›yoruz. Göremiyoruz. Sayg›
nöbetinde bulunam›yoruz. Tabutuna
omuz veremiyoruz. Aln›m›z›n ak
cefas›d›r tutsak oluﬂumuz. Ama gel
bunu yüreklerimize anlat. Senin haberini, u¤urlan›ﬂ›n› salt televizyonlardan ö¤renmek ne kadar zor, bilir
ve anlars›n. Kendimizi b›rakmad›¤›m›z› da belirtelim ama. Akl›m›zda
sözlerin; ac› s›radan bir duygudur
ve ac›ya al›ﬂmak da çürütür insan›.
Al›ﬂmayaca¤›z, s›radanlaﬂmayaca¤›z. Senin ö¤rencilerin, yoldaﬂlar›n olman›n gururunu, onurunu yaﬂayaca¤›z hep. Ac›m›zda da h›nc›m›z var. And›m›zda sen vars›n. Sen
B‹Z'sin, B‹Z de sen olaca¤›z.
leﬂen savaﬂlar›m›za söz veriyoruz.
Dursun Karataﬂ Ölümsüzdür!
Devrim Savaﬂç›lar› Ölümsüzdür!
*

Gebze Hapishanesi
TKP/ML Dava Tutsaklar›:
Dostlar
(...) Dursun Karataﬂ; büyük bir cesaret ve kahramanl›kla halk›m›za
adanm›ﬂ yaﬂam›yla tüm devrimcilere örnek olmuﬂtur. Dursun Karataﬂ'›n bedenen aram›zdan ayr›l›ﬂ›
her zaman oldu¤u gibi düﬂman›m›z›
sevindirmiﬂtir. Fakat devrim tarihinin ﬂu ana kadar defalarca gösterdi¤i gibi bu sevinçleri boﬂa ç›km›ﬂt›r
ç›kacakt›r. Dursun Karataﬂ'›n devrimci miras› mücadelemizde yaﬂayacakt›r.
Dursun Karataﬂ Ölümsüzdür!
Kahrolsun Faﬂizm Yaﬂas›n Mücadelemiz!
Yaﬂas›n Devrimci Dayan›ﬂma!
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Kapitalistler der ki; çal›ﬂan her kes, bu çal›ﬂman›n karﬂ›l›¤›nda
bir ücret al› yor. Adaletsizlik bu n u n n e resinde?
Peki, gerçekten öyle mi? Bir ücret almak, emekçinin harcad›¤›
eme¤in karﬂ›l›¤›n› ald›¤› anlam›na
m› gelir? Elbette öyle de¤ildir. Herkes, çal›ﬂarak üretti¤inin, yani
eme¤inin karﬂ›l›¤›n› alm›ﬂ olsa idi,
kapitalistlerin kâr etmesi mümkün
olmaz, dolay›s›yla emek sömürüsü
de olmazd›. Oysa, kapitalist sistemin varl›¤› kâr’a, sömürüye dayan›r. Bunlar olmadan kapitalist sistem de olamaz. Ücret ise, kapitalist
sistemin emek sömürüsünün üzerine örttü¤ü bir örtüdür.
Ücret; kapitalist üretim siste minde, kapitalistlerce emekçinin
e mek g ü cü n ü sat ›n alm ak için v e rilen parad›r.
Ücretli emek sömürüsü, kapitalist sisteme özgüdür. Köleci veya
feodal üretim sistemlerinde emek
sömürüsünün biçimleri, ücretli
emek sömürüsünden farkl›yd›. Köleler ve serfler (topraks›z ve yoksul
köylü), çal›ﬂmalar›n›n karﬂ›l›¤›nda
bir ücret almazlard›.
Ücr e t l i e m ek s ö m ü r ü s ü nü
ün
öz ellikleri nedir?
Kapitalist sistem, emekçilere
bir ücret öder. Yani, bir kapitalist,
bir iﬂçinin emek gücünü, ancak
ona bir ücret ödeyerek kullanabilir.
Kapitalizmde, emekçiler de kölelerden ve feodal beylerin topra¤›nda çal›ﬂan serflerden farkl› olarak,
kendi emek gücünün sahibidir ve
emek gücünü bir “ücre t ” karﬂ›l›¤›nda satma, ve hatta emek gücünün karﬂ›l›¤›ndaki ücretin ne kadar
olaca¤› konusunda pazarl›k yapma hakk› vard›r... Bu özelli¤inden
dolay› kapitalist sisteme, ‘ücre t l i
k öl el i k dü zen i ’ de denir.
Ücret nas›l belirlenir?
Kapitalist sistemde, al›n›p sat›labilen, yani tüketim de¤eri olan
her metan›n, bir de fiyat› vard›r.
Üretilen bir masan›n, dolab›n, otomobilin, meyvelerin, sebzelerin,
akl›m›za gelen her ﬂeyin bir fiyat›
vard›r. Ve tüm metalar›n fiyatlar›,
temel olarak yeniden üretimi için

B‹LG‹
ÜCRET
gerekli emek miktar›yla hesaplan›r.
Ücret de, kapitalistin sat›n ald›¤›
emek gücünün fiyat›d›r. Emek gücünün fiyat› da, onun yeniden üretilmesini sa¤layabilecek miktardaki para olarak belirlenir. Yani, iﬂçi
ald›¤› ücretle, yaﬂam›n› sürdürebilecek kadar ihtiyaçlar›n› karﬂ›lay›p,
ertesi gün tekrar iﬂe devam edebilmelidir. Ayr›ca, bu ald›¤› ücretle, ailesinin yaﬂam›n› sürdürebilmesini
de sa¤layarak, kapitalist için yeni
iﬂçiler (sat›n al›nacak yeni ve taze
emek gücü) yetiﬂtirebilmelidir. Ücretin miktar›, bunu en asgari düzeyde sa¤layacak kadard›r.
Bu durumda, bir iﬂçinin ald›¤›
ücretin karﬂ›l›¤› olan de¤eri üretecek kadar çal›ﬂt›r›lmas› beklenir.
Ki, buna zor unlu emek süresi denir. Örne¤in, bir iﬂçi kendisinin ve
ailesinin yaﬂam›n› sürdürebilmek
için günde 30 YTL’ye ihtiyaç duyuyorsa, bu 30 YTL’nin karﬂ›l›¤› olan
de¤eri üretecek kadar (diyelim ki 4
saat) çal›ﬂmas› gerekir.
Fakat öyle olmaz. Kapitalist, iﬂçinin emek gücü’nü sat›n ald›ktan
sonra, onu sadece ödedi¤i ücretin
karﬂ›l›¤› kadar de¤er üretmek için
de¤il, mümkün olan en üst s›n›rda
kullanmak ister. Nas›l ki, bir masa
ya da baﬂka bir mal› sat›n alan kiﬂi, onu istedi¤i kadar kullanma
hakk›na sahipse, kapitalist de iﬂçinin emek gücünü son s›n›r›na kadar kullanma hakk›n› kendinde görür. ‹ﬂçiyi, en az 8 saat olmak üzere, 10-12 saat boyunca çal›ﬂt›r›r.
Hatta daha fazla süreyle çal›ﬂt›ran
örnekler de vard›r. Bu durumda iﬂçi, 4 saatten fazlas›n›, karﬂ›l›¤›nda
bir ücret almadan çal›ﬂm›ﬂ olur. Ki,
buna da fazla emek süresi denir.
Böylece, iﬂçinin ald›¤› ücret ile
üretti¤i de¤er aras›nda bir fark ortaya ç›kar. Ald›¤› ücret azd›r, üretti¤i de¤er ise fazlad›r. Aradaki bu

farka “ a r t›-de¤er” denir. Art›-de¤er’e, patronlar taraf›ndan karﬂ›l›¤›nda bir ücret ödenmeden el konulmuﬂ olmas›, iﬂçinin eme¤inin
sömürülmesidir.
Emekçi yukar›da belirtti¤imiz
gibi görünürde, emek gücünü istedi¤i gibi sat›p satmamakta özgürdür. Örne¤in istedi¤inde, bir fabrikadan ç›kabilir, baﬂka bir yerde iﬂ
arayabilir. Ayn› ﬂekilde, bir kapitalist de, iﬂçiden yeterli kâr› elde etmedi¤ini düﬂündü¤ünde onu iﬂten
ç›karabilir. Fakat, iﬂçinin yaﬂam›n›
sürdürebilmek için emek gücünü
satmaktan baﬂka bir yolu olmad›¤›ndan, bir kapitalisti b›raksa da,
emek gücünü sat›n alacak baﬂka
bir kapitalist bulmak zorundad›r.
Bu demektir ki, iﬂçi bir kapitalisti
b›rakabilir, ama kapitalistler s›n›f› n› b›rakamaz. Bunun anlam› da,
iﬂçinin bir köleden farks›z olarak,
belki gözle ilk anda görünmeyen
zincirlerle kapitaliste ba¤l› olmas›d›r. Hangi ülkede olursa olsun, bir
iﬂçiye ancak kendini geçindirebilecek kadar ücret ödendi¤i için de,
asla bir iﬂçi bu sistem içinde kölece çal›ﬂma koﬂullar›ndan kurtulamaz. Onun pazarl›k yapabilmesi
(toplu sözleﬂme vb.) ücretini k›smen art›rabilir, ama bu durumu
kökten ortadan kald›rmaz.
Ücret sistemi, sosyalist üretim
sisteminde de komünist topluma
geçene kadar varl›¤›n› sürdürecektir. Fakat, sosyalist sistemde emek
sömürüsü yoktur. Bunun nedeni,
birincisi, sosyalist ülkelerde, üretim araçlar›n›n sahibi, az›nl›k kapitalistler s›n›f› de¤il, emekçilerin
kendisidir. Dolay›s›yla, üretilen “art›-de¤er” de yine, emekçilerin kendi ihtiyaçlar› için üretim ya da sosyal, toplumsal ihtiyaçlar›n giderilmesi için kullan›l›r.
‹kincisi ise, sosyalist sistemde
herkes yetene¤i oran›nda üretim
sürecine kat›l›r ve yapt›¤› iﬂ kadar
da ücret (yani üretimden pay) al›r.
Sosyalist sistemde, en yüksek ücret alan kiﬂi de, bunu ancak eme¤iyle hakederek alabilir. Kimse,
üretim araçlar›n› ele geçirerek,
baﬂkas›n›n eme¤ini sömürerek para kazanamaz.

Erdo¤an: “Ben Türk'ü ile Laz'› ile Çerkez'i
ile Gürcü'sü ile Abaza's› ile Boﬂnak'› ile Arnavut'u ile milletimi bir görüyorum.”

K ü rtler Nerede?
AKP ﬁovenizmi
alenileﬂiyor. Tayyip Erdo¤an, “ayr›m yok” derken bile Kürtleri yok
sayd›¤› bu konuﬂmay›, 9 Kas›m’da
Erzurum mitinginde yapt›.
Tayyip Erdo¤an’a göre, Türkiye’de “tek millet” var, bu milletin
içinde, “Türk'ü ile Laz'› ile Çerk e z ' i i l e G ü r c ü ' s ü i l e Abaza' s› i le
Boﬂnak'› ile A rnavut'u” var, fakat
Kürt yok. Kürt’ün ayr› bir “millet”
oldu¤unu söyleyenin zaten “ b u ü l kede yeri yok”. ‹ﬂte, faﬂist zihniyet
en aleni haliyle karﬂ›m›zdad›r.
Erdo¤an, ayn› konuﬂmas›nda,
Erzurumlular’a, “‘Kepenklerimiz
d e, k a p ›l a r› m › z d a, g ö n ü ll er i m iz d e
aç›k’ d e d i n i z . E rz u r u m T ü rk i ye’nin incisidir.” diye hitap ederken de tepkisi, Güneydo¤u’da kepenk kapatma eylemleriyle karﬂ›lanm›ﬂ olmas›nayd›. Bu sözleriyle
de, Dersim, Diyarbak›r, Hakkari gibi Erdo¤an’›n protestolarla karﬂ›land›¤› illeri hedef al›yordu.
Bu konuﬂmada alenileﬂen,
AKP’nin ve Baﬂbakan’›n baﬂtan beri taﬂ›d›klar› Kürtleri yok sayan zihniyettir. Zaman zaman çeﬂitli politik
manevralar için pragmatik nedenlerle “Kürt varl›¤›n›” kabul etmeleri, zihniyetlerinin de¤iﬂti¤i anlam›na gelmiyor. Zihniyetleri, Kürt yoktur, “Kürtler da¤ Türkleridir” zihniyetidir.
Bu zihniyetin bugün AKP dilinde s›kl›kla ifade edilen biçimi de,
“ Tek Millet” politikas›d›r. Bu politika, K ü r t’ün de, L a z’›n da, Ç e rkez’in de, “tek millet” içine sokarak, T ü r kleﬂtirilmesi ve yok say›lmas›d›r. Erdo¤an’›n en baﬂta aktard›¤›m›z sözlerinde Kürtleri saymay›p di¤er milliyetleri saymas›, onlar›n ulusal kimliklerini tan›d›¤› anlam›na gelmiyor. ﬁu an onlardan bir
“tehlike” görmedi¤i için böyle say›yor; ama bu halklar da ulusal hakla-
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r›n› istediklerinde, karﬂ›laﬂacaklar›
tav›r, Kürtlere gösterilenle ayn› olacakt›r.
Tayyip Erdo¤an, tek millet, tek
bayrak, tek vatan, tek devlet vurgusu yaparak, “Buna karﬂ› ç›kan›n bu
ü l k ed e y e r i y o k . Bu y u r s u n i s t e d i ¤ i
yere gitsin...” sözlerini, Kürtlere
yönelik pompal› tüfek kullanan faﬂiste sahip ç›karak sürdürdü. Hizbullah’›n hamisi Abdülkadir Aksu’yu, AKP Genel Baﬂkan yard›mc›l›¤›na getirdi. Kimileri, Erdo¤an’›n bu söylemlerini, “öfkeye”
ba¤l›yorlar. Erdo¤an’›n öfkeli oldu¤u do¤rudur, fakat bu konuﬂmalar›
öfkesine ba¤lamak yanl›ﬂt›r. Tersine, öfkesi Kürt düﬂmanl›¤›ndan,
Kürtler’in haklar›n› istemelerine
duydu¤u tahammülsüzlüktendir.
Kimse, AKP’nin ve Tayyip Erdo¤an’›n bu zihniyetinin bugüne
iliﬂkin oldu¤unu ya da “seçimlere
yönelik” oldu¤unu da düﬂünmemelidir. Tersine, Kürtlerden oy alma
hesab› olan bir burjuva politikac›n›n, en az›ndan seçim öncesinde
Kürt düﬂman› politikalardan uzak
duraca¤› düﬂünülür. Fakat, görünüyor ki öyle de¤il. Gündemdeki politika, seçim hesaplar›n› da aﬂan bir
politikad›r.
Kürt halk›n›n mücadelesini tasfiye etme, bask› ve terörle ezme politikas›, Tayyip Erdo¤an ve AKP zihniyetinde baﬂ›ndan beri vard›. Erdo¤an Diyarbak›r’da “ K ü rt so ru nu
vard›r” derken de, “çocuklar› da,
kad›nlar› da vurun” talimat› verirken de amac› ayn›yd›.
Baﬂbakan Erdo¤an 15 A¤ustos
2005’te D i y a r b a k › r ’da yapt›¤› konuﬂmada kelimesi kelimesine ﬂöyle
demiﬂti; hat›rlat›yoruz: “ E t n i k un surlar vard›r. Kürt’ü vard›r, Laz’›,
Çerkez’i, Gü rcü’sü, A r n a v u t ’ u ,
Boﬂnak’›, Türk’ü vard›r. Bunlar
ülkemizde bir alt kimliktir.”.

Ve soruyoruz: O zaman en baﬂta sayd›¤›n
Kürtler, ﬂimdi niye
yok, Kürtler’e ne oldu?.. Diyarbak›r’da
öyle, Erzurum’da böyle riyakarl›¤› m›? Hangisi Tayyip’in gerçek

düﬂüncesi?
Fakat, bunlar› sadece Tayyip Erdo¤an’a sormak yetmez. Nihayetinde Tayyip Erdo¤an, takiyyeci bir
burjuva politikac›s›d›r. Erdo¤an’›n
bu konuﬂmalar›na büyük önem atfederek, “Kürt sorunu çözülüyor” havas› yayan “ayd›nlar”›n da bu sorular› kendilerine sorup, halka aç›klama yapmalar› gerekmez mi?

Aldatan AKP
A l d a n a n Ay d › n l a r
AKP’nin K ü r t d ü ﬂ m a n l › ¤ › ﬂimdi art›k apaç›k ortadad›r. D ü n , b u
k o n u d a y a n › l a n l a r, yan›l›p alda n a n v e a l d a t a n l a r, söyleyecek bir
sözünüz yok mu?
10 A¤ustos 2005’te sözcülü¤ünü
TTB Baﬂkan› Gencay Gürsoy’un
yapt›¤› bir grup ayd›n, Baﬂbakan
Tayyip Erdo¤an’la Kürt sorununun
çözümü için bir görüﬂme yapm›ﬂt›.
Görüﬂmeyi yapan heyette Yücel
Sayman, Y›lmaz Ensario¤lu, Ali
Bayramo¤lu, Nuray Mert, Hakan
Tahmaz, Oral Çal›ﬂlar, A. Hakan
Coﬂkun gibi ayd›nlar, reformist parti yöneticileri yeral›yordu.
Tayyip Erdo¤an bu görüﬂmede;
“Her soruna illa ki bir ad koymak
gerekiyorsa, Kürt sorunu...dur”
demiﬂti. Bu söz, görüﬂmede bulunanlara yetmiﬂ de artm›ﬂt› bile. Oysa, Erdo¤an’›n konuﬂmalar›nda ne
Kürt sorununun çözümü, ne de Kürt
halk›n›n taleplerine iliﬂkin somut
bir söylem vard›. Fakat, Gencay
Gürsoy görüﬂmeye iliﬂkin ﬂu aç›klamay› yapm›ﬂt›: “Say›n baﬂbakan
a y n e n b i z i m if a d e e tt i ¤ i m i z g i b i
Kürt sorununun demokratik plat f or m l a r da , de m ok r as i de n t av iz ve rilme den ç öz üle c e¤i konus unda bir
teminat verdi. Bu son derece
ö n em l i d i r v e b u g i r i ﬂ i m i m i z i n b a ﬂar›ya ulaﬂt›¤›n›n kan›t›d›r ... Si -
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la h l› ey le ml er e d er h al ve ö n k oﬂu l s uz so n ve rilme li. Çü nk ü d e m o k r a tik aç›l›m›n iﬂaretleri verilmiﬂtir.
Bu de¤erli bir ipucudur.”
Ve biz bu aç›klamaya iliﬂkin ﬂunu söylemiﬂtik; “...bir halk›n gele ce ¤i y le o y n am ay a n e h ak k ›n ›z v a r!
Hangi iﬂaretler, hangi ipuçlar›n›za
g üv e ne c e k K ür t ha lk › v e ke n di ipi n i k en d isi çe k ece k? ”.
Evet, “silahl› mücadeleye son
v e r m e ” ça¤r›s› yapan ayd›nlar,
Kürt halk›n›n gelece¤iyle oynuyorlard›. Alt› boﬂ umutlar yay›yorlard›.
Bugün o sözlerini, aç›klamalar›n› unutmuﬂ durumdalar. Kimisi, halen Kürt sorununa iliﬂkin ahkam
kesmeye devam ediyor. Fakat, aç›kça Kürt halk›n› aldatmak anlam›na
gelen o günkü tav›rlar›n›n özeleﬂtirisini yapan yoktur aralar›nda.

Fakat, onlar yok say›yorlar diye
o tav›r unutulmuﬂ de¤ildir. Tayyip
Erdo¤an’›n kendileriyle yapt›¤› bir
görüﬂmeye, sorunu “ K ürt s oru nu”
diye tan›mlamas›na, Diyarbak›r’da
“Kürt sorunu benim sorunumdur”
demesine büyük anlamlar(!) yükleyenler, sadece AKP’nin bugünkü
politikalar›n› yorumlamakla yetinmemeliler; neye güvenerek o zaman
“demo kratik aç›l›m›n iﬂaretleri ve rilmiﬂtir.” aç›klamalar› yapt›klar›n›,
nas›l aldand›klar›n›, nas›l aldatt›klar›n›, ve neden bunlar›n olabildi¤ini
de izah etmek durumundad›rlar.
O dönemde de yazd›¤›m›z gibi,
“Kürt sorunu” kavram›n› ilk kullanan burjuva politikac› da Tayyip Erdo¤an de¤ildi. Turgut Özal’dan,
Süleyman Demirel’e, Tansu Çiller’den, Mesut Y›lmaz’a “ K ü r t rea l i t e s i ” ni tan›d›¤›n› söylemeyen

Kriz Yoksa, Bunlar Ne?
AKP Hükümetinin baﬂbakan›,
bakanlar›, adeta tak›lm›ﬂ plak gibi,
haftalard›r “bizde kriz yok”, “kriz
bizi te¤et geçiyor”, “panik geçti, du r u m n o r m a l e d ö n d ü ” ve benzeri
sözleri tekrarlay›p duruyorlar.
Tablo ﬂudur;
◆ Son bir ay içinde, sadece Bursa, Denizli, Kocaeli, Konya, Bilecik,
Gaziantep, Kahramanmaraﬂ’ta iﬂten
ç›kar›lanlar›n say›s› 22 binden fazla.
Ki, birçok kuruluﬂun da iﬂten ç›karmalar› gizledi¤i belirtiliyor.
◆ Kriz nedeniyle ‹stanbul, Trabzon ve Ankara’daki birçok birçok
al›ﬂ-veriﬂ merkezi kepenk kapatma
eylemleri yapt›. 10 Kas›m’da Forum
Trabzon Al›ﬂveriﬂ Merkezi’nde faaliyet gösteren yaklaﬂ›k 80 iﬂyeri ile
Ankara Atakule esnaf›, sat›ﬂlar›n
düﬂmesi nedeniyle kiralar›n› ödeyemediklerini söyleyerek, kepenk kapatma eylemi yapt›lar.
◆ 3 Kas›m’daki Ekonomik Koordinasyon Kurulu (EKK) toplant›s›nda, Türkiye ‹ﬂverenler Sendikas›
(T‹SK), iﬂçiler için oluﬂturulmuﬂ
olan “iiﬂsizlik fonu”ndaki 40 milyar
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YTL’nin “kriz” gerekçesiyle, patronlar›n kullan›m›na verilmesini istedi.
Ya¤mac›lar, en ma¤dur durumdaki
emekçiler, yani iﬂsizler için ayr›lm›ﬂ
fona bile göz dikiyorlar ilk f›rsatta.
◆ TÜS‹AD Baﬂkan› Arzuhan
Do¤an Yalç›nda¤, 10 Kas›m’da yapt›¤› aç›klamada, krizi gerekçe göstererek, “Onur zedeleyici demeyelim,
I M F ile anlaﬂal›m” dedi.
Yaﬂanan kriz, daha ﬂimdiden Türkiye’de de çeﬂitli biçimlerde sonuçlar yaratmaya baﬂlam›ﬂt›r. Ve beklenece¤i gibi, krizin yans›malar› henüz
bu boyuttayken de, AKP iktidar› ve
patronlar krizin sonuçlar›n› halk›n
s›rt›na yüklemektedirler. ‹ﬂsizler için
oluﬂturulmuﬂ fona bile el uzatmalar›,
bu noktada önümüzdeki süreçte soygunu hangi boyutlara vard›rabileceklerini gösteren bir örnektir.
K›sacas› ekonomide K R ‹ Z ve
SOYGUN soygun bir aradad›r.
Kriz halka iﬂsizlik ve daha fazla
yoksulluk olarak yans›t›l›rken, esnaf
ﬂimdiden kiralar›n› ödeyemez duruma gelmiﬂtir. ‹ktidar›n ise, patronlar›n da buyurdu¤u gibi, bu tablo kar-

kalmam›ﬂt›. Hepsinin Kürt realitesini tan›yoruz aç›klamalar›n›n arkas›ndan, bask› ve terör daha da artm›ﬂt›. Tayyip Erdo¤an prati¤inde de
farkl› olmad›.
O dönemlerde hep dik duran,
rüzgarlara kap›lmayan, Türkiye gerçeklerini hat›rlatan biz olduk. ﬁimdi, halkta beklenti yaratacak aç›klamalar yapan ayd›nlara soruyor ve
cevap bekliyoruz: O gün söylediklerinizin sorumlulu¤unu taﬂ›yor musunuz? Taﬂ›yorsan›z, neden apaç›k
ﬂovenizmi, Hizbullah’›n hamisi Abdülkadir Aksu’su, ‘ya sev ya terket’
söylemiyle önümüzde duran Erdo¤an zihniyeti karﬂ›s›nda geçmiﬂin
özeleﬂtirisini vermiyorsunuz?
O gün söylediklerinizin sorumlulu¤unu taﬂ›m›yorsan›z, bundan
sonra söyleyeceklerinize kim neden, nas›l güvensin?
ﬂ›s›nda yapacaklar›, IMF’ye daha
fazla ve daha a¤›r koﬂullarda borçlanmakt›r.
TÜS‹AD diyor ki, “onur” demeyelim, IMF’nin dayatmalar›n› kabul
edelim. Yeter ki, tekeller için para
gelsin, tekelciler için onurun ne önemi olabilir ki? IMF, krizi f›rsat bilerek, daha fazla soyacakm›ﬂ, bir verdi¤ini misliyle geri alacakm›ﬂ, bunlar›n önemi yok. Nas›l olsa, IMF’den
al›nacak parayla tekeller daha çok
palazlanacaklar, borçlar da nas›l olsa
halka ödetilecek.
T‹SK’i, TÜS‹AD’›, AKP’si halk›n elindekini son k›r›nt›s›na kadar
alman›n, halk›n üzerindeki borç yükünü daha da büyütmenin hesab›n›
yap›yorlar. ‹ﬂsizlik art›yor, onlar iﬂsizlik fonu’na el koymay› düﬂünüyorlar. Yoksulluk art›yor, AKP üst
üste zam yap›yor. Halk, iktidarlar›n,
tekellerin IMF’ye, di¤er emperyalist
kuruluﬂlara borçlar›n›n alt›nda eziliyor, onlar, “kriz” diyerek, bu borç
yükünü daha da büyütmek için
IMF’yle masaya oturuyorlar.
Kriz de, açl›k ve yoksulluk da tekellerin ve iktidarlar›n politikalar›n›n sonucudur.
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teri Kemal Y›lmaz okudu. Aç›klamada “Sendikam›za, üyelerimize
ve giderek MYK üyelerimize yönelik bask›lar›n iﬂten atma noktas›na getirilmesinin Dr. Zekayi Tahir Burak Kad›n Hastal›klar› Hastanesi'ndeki bebek ölümlerinin ortaya ç›kart›lmas›, AKP Hükümeti'nin kadrolaﬂmas›na hizmet eden klinik
ﬂef ve ﬂef yard›mc›lar›n›n atamalar›n›n iptal ettirilmesi ile eﬂ zamanl› olmas› sendikam›za ve mücadelemize yönelik tahammülsüzlü¤ün üst boyutta oldu¤unu göstermiﬂtir. Bizler sendikalar›m›z›
kurarken haklar›n mücadelesiz,
mücadelenin bedelsiz kazan›lamayaca¤›n› biliyorduk. Onlar da bilsinler ki hiçbir ceza, bask› bizi
mücadelemizden al›koyamayacakt›r” denildi.
Yap›lan konuﬂmalarda AKPnin örgütlü mücadeleden korktu¤una vurgu yap›l›rken, üye say›s›n› azaltamad›klar›, y›llard›r hükümetin sa¤l›k politikalar›na karﬂ›
aç›k ve net tav›r koyduklar› için
sendikan›n sesinin susturulmak istendi¤i söylendi.
Halk Cepheliler’in de destek
verdi¤i oturma eyleminde “Zam
Zulüm ‹ﬂkence ‹ﬂte AKP, Sa¤l›k
Hakt›r Sat›lamaz” sloganlar› at›ld›.

Bask›yla Y›lmay›z
Sürgünle Durmay›z
Sa¤l›k ve Sosyal Hizmet
Emekçileri Sendikas› (SES) üyeleri 7 Kas›m’da Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n önünde sürgünlere, iﬂten
at›lmalara karﬂ› oturma eylemi
yapt›.
AKP iktidar› sürgünlerle, iﬂten
atmalarla emekçiler üzerindeki
bask› ve sald›r›lar›n› her geçen
gün artt›rarak devam ediyor. Bu
bask› ve sald›r›lar›n sonucu olarak
tutuklanan ve k›sa bir süre önce
tahliye olan SES MYK üyesi Meryem Özsö¤üt hakk›nda “memuriyetten men” talebiyle Sa¤l›k Bakanl›¤› Yüksek Disiplin Kurulu
soruﬂturma baﬂlat›rken, SES Genel Baﬂkan› Bedriye Yorgun hakk›nda aç›lan soruﬂturma ise, Yorgun’un hukuksuz bir ﬂekilde iﬂten
at›lmas›yla sonuçland›.
Oturma eyleminde konuya iliﬂkin aç›klamay› SES Genel Sekre-

‘Medyada Sendikal K›y›ma Hay›r’
Türkiye
Gazeteciler
Sendikas› (TGS) üyesi bir
grup, Sabah ve ATV grubunda iﬂten ç›kar›lan Nuh
Köklü ve Esra Çelik’e destek vermek amac›yla 6 Kas›m’da ‹stanbul Balmumcu’daki Sabah Gazetesi
önünde eylem yapt›.
Köklü ve Çelik, sendikal› olduklar› için iﬂten ç›kar›lm›ﬂlard›. Bu durumu
protesto eden gazeteciler,
“Medyada sendikal k›y›ma
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h a y › r ” , “ E m e ¤e say g › ” ,
“Sendika bas›n özg ü rlü¤ün ü n g üvencesidir” dövizleri taﬂ›yarak, “Bask› lar bi zi
y›ld›r amaz”, “At›lan iﬂçiler
geri al›n s›n” sloganlar› att›lar. Grup ad›na yap›lan
aç›klamada, Sabah ve ATV
grubundaki sendikal› gazetecilerin istifaya zorland›¤›
belirterek “Tüm ba s›n ça l›ﬂ a n l a r › n › bi r k e z da h a s e n dika çat›s› alt›nda topl a nmaya ça¤›r›yoruz” denildi.

DÜNYADAN
Makinistler G revde
F r a n s a : Makinistler, 36 saat iﬂ
b›rakt›lar. 5-6 Kas›m günlerinde
gerçekleﬂtirilen eylemde çal›ﬂma saatlerinin esnek hale getirilmesi protesto edildi. Grev tren seferlerini yer
yer durdurdu.

“Ödemiyoruz”
‹ z l a n d a ’n›n baﬂkenti Reykjavik’te 9 Kas›m günü yap›lan gösteride krizin faturas›n›n emekçilere
yüklenmesi protesto edildi. “ Ö d e m i y or uz ” , “ O n a yl a m › yo r uz ” , Yol suzlu¤a Son” pankartlar› taﬂ›yan
halk, hükümetin ve ‹zlanda Merkez
Bankas› yöneticilerinin istifas›n› ve
krizle ilgili halka bilgi verilmesini
istedi.

‹ﬂ Güvencesi ‹çin Grev
K a n a d a’n›n en büyük üniversitelerinden York Üniversitesi’nin ö¤retim üyeleri greve gitti.
Ö¤retim üyelerinin ba¤l› oldu¤u
örgüt olan CUPE 3903, üyelerinin iﬂ
güvencesinin olmad›¤›n›, 25 y›ll›k
ö¤retim üyelerinin bile, her 4 ayda
bir ayn› iﬂe yeniden baﬂvuru yapmak zorunda olduklar›n›, sosyal
haklar kapsam›ndaki isteklerinde ›srarl› olduklar›n› aç›klad›.

Adana HSGGP’den Eylem
‹stanbul Adli T›p
Kurumu’nun Hüseyin
Üzmez olay› ile ilgili
düzenledi¤i
rapora
tepki gösteren Adana
Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek Platformu, Adana Adli T›p
Kurumu önünde bir
eylem yapt›.
Yaklaﬂ›k 40 kiﬂinin
kat›ld›¤› eylemde SES
ﬁube Baﬂkan› Mehmet
Antmen platform ad›-

na yapt›¤› aç›klamada
Üzmez’i yarg› affetse
de biz affetmiyoruz diyerek Adli T›p raporuna ve yarg› karar›na
tepki gösterdi.

16 Kas›m 2008

Devrimci Memur
Hareketi

ve sekiz ay› aﬂk›n
hukuksuz olarak tutuklu kald›ktan
sonra serbest b›rak›ld›. Serbest kalmas›n›n
üzerinden 1-2 ay geçmeden de
Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan “meslekten men” talebiyle soruﬂturma
baﬂlat›ld›.
Bu sald›r›lar, Meryem Özsö¤üt,
Bedriye Yorgun ﬂahs›nda emekçilere ve onlar›n örgütlenmelerinedir. Bu sald›r›lar, emekçilerin çal›ﬂma koﬂullar›n› kötüleﬂtirirken
örgütlenmelerini engellemeye
dönük ç›kar›lan bask› yasalar›ndan ba¤›ms›z de¤ildir.
‹ki sendikac› da, devrimci-demokrat kimlikleri nedeniyle iktidar taraf›ndan hedef seçiliyor. SES
ise, emekçilerin hakk›n› savunan,
sömürü düzeninin ve AKP iktidar›n›n karﬂ›s›nda olan bir sendika.
Ve iﬂte bu nedenlerle hedef al›n›yorlar. AKP, bu bask›larla, kendi
icazetinde sendikalar ve sendikac›lar istedi¤ini gösteriyor. T›pk›,
Türkiye Kamu-Sen, Memur-Sen
gibi. Bircan Aky›ld›zlar gibi. Bir tane soruﬂturmaya u¤ram›ﬂ devlet
güdümlü sendikac› yoktur. Ve öte
yandan gözalt›, tutuklama, soruﬂturma, sürgün, tehdit, meslekten
men gibi bask›lardan nasibini almam›ﬂ devrimci, ilerici sendikac›
da yok gibidir.
‹ktidar devrimci, ilerici sendikalar›, sendikac›lar› her yönden

Örgüte düﬂman,
Örgütlüye düﬂman AKP
AKP, emekçilerin haklar›n› budamaya, halk›n mücadelesini ve
örgütlülüklerini büyütmesini engellemeye yönelik sald›r› yasalar›n› birer birer ç›kart›yor. Yetmiyor devrimci, ilerici sendikac›lar
için soruﬂturmalar aç›yor, sürgün
kararlar› veriyor, meslekten men
kararlar› ç›kart›yor. ‹ﬂte SES (Sa¤l›k Emekçileri Sendikas›) Genel
Baﬂkan› Bedriye Yorgun ve SES
MYK Üyesi Meryem Özsö¤üt’e
aç›lan soruﬂturmalar, AKP’nin
emekçi düﬂman› sald›r›lar›n›n son
örneklerinden oldu.
SES Genel Baﬂkan› Bedriye
Yorgun, ﬁanl›urfa ﬁube Baﬂkan›
iken Düzce’ye sürgün edilmiﬂ, bu
dönem rahats›zl›¤› nedeniyle ald›¤› hastal›k raporlar›ndan dolay›
hakk›nda soruﬂturma aç›lm›ﬂt›r.
Hasta oldu¤u gerçe¤ine ra¤men,
usule ayk›r›, hukuksuz ﬂekilde “iﬂten at›ld›” Bedriye Yorgun.
SES MYK üyesi Meryem Özsö¤üt hakk›nda ise “memuriyetten
men” talebiyle Yüksek Disiplin
Kurulu'nda soruﬂturma baﬂlat›ld›.
Meryem Özsö¤üt, Kevser M›rzak isimli devrimcinin öldürülmesini protesto etmiﬂti. Bu nedenle
8 Ocak 2008’de geceyar›s› evi bas›l›p gözalt›na al›nd›, tutukland›

Ankara Mimarlar Odas›
Alev ﬁahin’i iﬂten att›
Mühendislik, Mimarl›k ve
Planlamada + ‹VME Dergisi
Mimar Alev ﬁahin'in Mimarlar
Odas› Ankara ﬁubesi taraf›ndan
iﬂten ç›kart›lmas›n› yapt›¤› yaz›l› aç›klamayla de¤erlendirdi.
“Mimarlar Odas› Ankara ﬁubesi Yönetimini Protesto Ediyoruz!” denilen yaz›l› aç›klamada
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Mimarlar Odas› Ankara
ﬁubesi’nin, çal›ﬂan› Mimar Alev ﬁahin'i hiçbir
yaz›l› gerekçe sunmadan, keyfi olarak iﬂten
ç›kartt›¤› belirtildi.
Aç›klamada “Egemen s›n›flar
halk›n en temel hak ve özgürlük taleplerinin karﬂ›s›na polis copu, biber gaz›, iﬂkenceler ve F Tipleriyle
ç›kmakta; bask›ya ve sömürüye direnip ba¤›ms›zl›k ve demokrasi için
mücadelede kararl› tutumlar›n› ör-

kuﬂat›yor. ‹stedi¤i örgütsüz emekçilerdir. Örgütlü olacaklarsa da
devlet güdümlü sendikalarda
“örgütlenmiﬂ” olmalar›d›r. ‹ktidar,
devrimci, ilerici sendikalar›n yöneticilerine bask› uygulayarak, bu
sendikalara üye emekçileri de yine bask› ve tehditle kendi güdümündeki sendikalara üye olmaya
zorluyor. Sald›r›lar›n amaçlar›ndan birisi de, böylece muhalif
sendikalar› eritmektir.
Emekçilere yönelik artarak,
çeﬂitlenerek süren bask› ve sald›r›lara cevap vermemek, hem sendikal örgütlenme aç›s›ndan hem
de sendikac›l›k aç›s›ndan daha
fazla zay›flamaya neden olacakt›r. Böyle bir duruma düﬂmemek
için biz ne yapaca¤›z? As›l sorun
budur. Çözüm, iktidar›n örgütsüzleﬂtirme sald›r›s›na karﬂ›, daha
fazla örgütlenerek, emekçilere
daha fazla giderek, icazetçi sendikac›lar yaratma politikas›na karﬂ›,
militan, meﬂruluk ve hakl›l›¤›na
inanm›ﬂ, devrimci sendikac› kimli¤iyle cevap vermektir.
Gerçek anlamda emekçileri
temsil etmek demek, onlar›n taleplerini yakalayabilmek kadar,
bu talepler için diﬂe diﬂ bir mücadeleyi de örgütleyebilmek demektir. Bu militan mücadeleyi
yürütecek sendikac› kimli¤ine sahip olmak demektir. Sürgünleri,
tehditleri, soruﬂturmalar›, iﬂten
atmalar›, meslekten men cezalar›n› boﬂa ç›karacak olan budur.

gütlü mücadeleyle ortaya koyanlar›
sindirmeye çal›ﬂmaktad›r. Mimarlar
Odas› Ankara ﬁubesi de ayn› tavr›
göstererek, kendi üyesi ve çal›ﬂan›n› odada siyasi kimli¤iyle var oldu¤u için iﬂten ç›kartmaktad›r” denildi.
TMMOB’nin geçmiﬂten bugüne
yaratm›ﬂ oldu¤u örgüt içi demokrasi gelene¤inin hat›rlat›ld›¤› yaz›l›
aç›klamada 14 Kas›m günü Ankara
Mimarlar Odas› önünde yap›lacak
protesto eylemine ça¤r› yap›ld›.
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‘S›n›f mücadelesini yükseltelim, sald›r›lar›n
bizi engellemeyece¤ini gösterelim’

Meryem Özsö¤üt

“ Devrimciler ölür, devrimler sürer ”
yaz›l› döviz taﬂ›d›¤›m, bu nedenle aç›klaman›n “ siyasi ve ideolojik” amaçl› oldu¤u
gerekçesiyle hakk›mda istenen “ ceza”,
memuriyetten ç ›kartmaya ç evrildi.

Polisler taraf›ndan katledilen
Kevser M›rzak isimli devrimcinin
cenazesine kat›ld›¤› için, 8 ay› aﬂk›n
bir süre tutsak edilen Meryem Özsö¤üt hakk›nda, Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan da soruﬂturma baﬂlat›ld›...
Hakk›ndaki soruﬂturmaya iliﬂkin
Özsögüt’le yapt›¤›m›z röportaj› sunuyoruz:
*
Yü r ü y ü ﬂ: Bakanl›¤›n hakk›n›zda soruﬂturma açma gerekçeleri nelerdir?
M e r y e m Ö zsö¤üt : 10 Aral›k
2007’de yani Dünya ‹nsan Haklar›
Günü’nde Ankara’da bir devrimci,
polis taraf›ndan evinde katledildi.
Kevser MIRZAK’›n infaz›n› protesto için bas›n aç›klamas›na kat›ld›¤›m için 08 Ocak 2008’de evime
yap›lan operasyonla gözalt›na al›nd›m ve tutukland›m.
Yürütülen adli yarg›lama ve hukuksuz bir ﬂekilde tutuklanmam
devlet güçlerini tatmin etmemiﬂ olmal› ki hapishanedeyken Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan idari soruﬂturma
aç›ld›. Baﬂlang›çta “ devlet memuruna yak›ﬂmayan davran›ﬂlarda
b ulu nm aktan ” k›nama cezas› talep
edilirken, bu cezay› çok hafif bulmuﬂ olmal›lar ki, soruﬂturman›n
seyri de¤iﬂti. “ Devrimciler ölür,
devrimler sürer” yaz›l› döviz taﬂ›d›¤›m, sloganlar att›¤›m, bu nedenle
bas›n aç›klamas›n›n “ siyasi ve ideolojik” amaçl› oldu¤u gerekçesiyle
Sa¤l›k Bakanl›¤› Müfettiﬂlerinin talebiyle hakk›mda istenen “ceza”
memuriyetten ç›kartmaya çevrildi.
*
Yü r ü y ü ﬂ: Soruﬂturmalarla amaçlanan nedir?
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M e r y e m Ö zsö¤üt : Yukar›da da
de¤indi¤im gibi soruﬂturma tutuklulu¤um s›ras›nda baﬂlat›ld›, ancak
seyri de¤iﬂti. Soruﬂturmalar›n amac›, kimlerin hedef seçildi¤inin yan›t›, nas›l bir dünya ve ülkede yaﬂad›¤›m›z, nas›l yönetildi¤imizle ba¤lant›l›. Emperyalizmin gizli ve aç›k
iﬂgallerle ülkeleri yönetti¤i bir ça¤da yaﬂ›yoruz. Ülkemiz, emperyalizme ba¤›ml› hale getirilmiﬂ, faﬂizmle
yönetilen bir ülke. Zenginle yoksul
aras›nda uçurum, hak ve özgürlük
ihlalleri bak›m›ndan dünyan›n önde
gelen ülkelerinden biri. S›n›fsal çeliﬂkiler her geçen gün derinleﬂiyor.
Bunlar›n üzerine, etkisi hissedilmeye baﬂlanan kapitalist krizi koydu¤umuzda toplumsal patlamalara,
de¤iﬂimlere uygun bir zemin ortaya
ç›kacak.
‹ﬂte, bu zeminde halk›n hakl›
tepkisinin örgütlenmesinden, do¤ru
yerlere kanalize olmas›ndan, toplumsal muhalefeti susturmaya, örgütlü güçleri bask› alt›na almaya çal›ﬂ›yorlar. Sendikalar›n da, sistem
için tehlike oluﬂturmayacak, emekçilerin öfkesini ve enerjisini zarars›z ﬂekilde boﬂaltacak birer “sivil
toplum kuruluﬂu(!)” olmas› isteniyor. Bu beklentinin ve iste¤in d›ﬂ›nda mücadele yürütenler, soruﬂturmalar, cezalar, sürgünler, iﬂten atmalarla y›ld›r›lmaya; emekçilere
“dikkatli” olmazlarsa kendilerinin
baﬂ›na da ayn› ﬂeylerin gelece¤inin
mesaj› verilmeye çal›ﬂ›l›yor. Özcesi, soruﬂturmalar›n amac›; susturma,
y›ld›rma, gözda¤›d›r.
*
Yü r ü y ü ﬂ : Hep devrimci, demokrat emekçiler soruﬂturmalara
maruz kal›yor. Size aç›lan soruﬂtur-

may› nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Sizce soruﬂturma nas›l geliﬂir?
M e r y e m Ö zsö¤üt : Her sistem,
kurum, kiﬂi kendisi için tehlikeli
olana sald›r›r. Soruﬂturman›n baﬂlang›c›nda k›nama istenirken, kat›ld›¤›m bas›n aç›klamas›yla ilgili yeni bir belge, bilgi ortaya ç›kmad›¤›
halde istenen cezan›n, en üst ceza
olan memuriyetten ç›kartmaya yükseltilmesi aç›k bir kast›n ve politik
hesaplarla karar al›nd›¤›n›n göstergesi. Ceza istenen madde hükümleriyle, kat›ld›¤›m bas›n aç›klamas›n›n uzaktan yak›ndan ilgisi yok.
Normalde soruﬂturman›n düﬂmesi
gerekir. Ancak öyle olmad›. Zekai
Tahir Budak Kad›n Hastal›klar›
Hastanesi’ndeki bebek ölümlerinin
SES taraf›ndan ortaya ç›kart›lmas›,
AKP’nin kadrolaﬂmas›n› sa¤layan
klinik ﬂef ve ﬂef yard›mc›lar›n›n atamas›n›n sendikam›z taraf›nda iptal
ettirilmesinden sonra cezan›n yükseltilmesi de dikkat çekicidir.
Bu durumda soruﬂturman›n seyri
kamuoyunun duyarl›l›¤›na, sahiplenmeye göre de¤iﬂecektir.
*
Yü r ü y ü ﬂ: Size aç›lan soruﬂturma devrimci, demokrat emekçiler
yönelik de bir sald›r›d›r. Bu sald›r›ya karﬂ› neler yap›labilir?
M e r y e m Ö zsö¤üt : Evet, bu tüm
devrimci, demokrat emekçilere yönelik bir sald›r›d›r. Sald›r›lar›n artaca¤›n› söyleyebiliriz. Emekçilerin
daha fazla sahiplenmesini sa¤lamak, Sa¤l›k Bakanl›¤›’n› teﬂhir etmek, halkta duyarl›l›k yaratmak, s›n›f mücadelesini yükseltilerek sald›r›lar›n bizi engelleyemeyece¤ini
göstermek gerekir.
*
Yü r ü y ü ﬂ: Devrimci demokrat
kurumlar›n ne yapmas›n› beklersiniz?
M e r y e m Ö z s ö ¤ ü t : Sald›r›lar
karﬂ›s›nda ve yürüttü¤ümüz mücadelede yan›m›zda olmal›lar.
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yöneticileri de yap›lan ça¤r›lara olumlu
cevap vererek eyleme kat›ld›lar.
Ulubatl› Metro
‹stasyonu önünde biraraya gelen emekçiler, buradan ‹GDAﬁ
önüne yürüdü. Zamlar›,
AKP’yi protesto eden çeﬂitli dövizler taﬂ›yan emekçiler “Krizin bedelini Ödemeyece¤iz, Do¤al Gaz
Zamm› Geri Al›ns›n” pankartlar› taﬂ›d›lar.
Eylem emekçilere yönelik yap›lan sald›r›lar› protesto eden konuﬂmalarla sona erdi.

Emekçilerden
Zamlara Karﬂ›
Ortak Eylem

Ayazma'da
Çad›rlar› da Y›kt›lar
‹kitelli Ayazma Mahallesi'nde 13 Kas›m günü yine
y›k›m yaﬂand›. Küçükçekmece Ayazma Mahallesi'nde
yaﬂayan onlarca insan›n evi 1 y›l önce de y›k›lm›ﬂ, orada yaﬂayan insanlar›n bir k›sm› y›llarca borçland›r›larak Bezirganbahçe Toki raflar›na yerleﬂtirilmiﬂti. Bir
k›sm› ise sokaklarda yaﬂamaya mahkum edilmiﬂti.
Ayazma'dan ayr›lmayaca¤›n› ilan eden 18 aile ise
Ayazma'da çad›rlarda yaﬂamaktayd›lar. Uzun süredir
çad›rlarda yaﬂayarak bar›nma hakk›n›n güvence alt›na
al›nmas›n› isteyen ailelere çad›rlar› boﬂaltmalar›n›, y›kacaklar›n› söyleyen belediye yetkilileri uyar›s›ndan
sonra sabah›n erken saatlerinde zab›ta ekipleri yan›nda
polis deste¤iyle çad›rlar› y›kt›.
Ayazma’da 77 kiﬂi yaﬂ›yor. Bunlardan 50’si çocuk
ve bu çocuklar›n 27’si ö¤renci… Bu insanlar so¤uk hava ve ya¤murda sokakta yaﬂamak zorunda b›rak›ld›lar... Y›k›ma Karﬂ› Halk Komisyonu Ayazma’daki y›k›mlar üzerine yapt›¤› aç›klamada “izlerin bar›nma
hakk›ndan anlad›¤›m›z; herkesin istedi¤i yerde, kültürlerini yaﬂatarak ve sa¤l›kl› bir ﬂekilde yaﬂamalar›d›r. Ve
bizler Y›k›ma Karﬂ› Halk Komisyonu olarak bütün bir
halk bar›nma hakk›n› kazanana kadar mücadele edecek, bu hakk›n takipçisi olaca¤›z” derken Halk›n Hukuk Bürosu da, “Ayazma Mahallesi'nde çad›rlarda yaﬂayan aileler deste¤imizi, sald›r›larda yard›m›m›z› bekliyorlar” sözleriyle Ayazma halk›na destek ça¤r›s›nda
bulundu.

Mersin'de Direnenlerin Sergisi
Kültür Cafe Dilan’da, 8 Kas›m günü, Üreterek Direnen, Direnerek Üretenlerin sergisi
yap›ld›. Serginin amac› ve içeri¤i hakk›nda
bilgi veren TAYAD’l›lar ‘10 Saat Sohbet
Hakk› Uygulans›n’ diyerek baﬂlat›lan kampanyadan sözederek Adalet Bakan›’na sözünü
tutma ça¤r›s› yapt›.
Sergiyi gelenlerden, ölüm oruçlar›n›n tekrar baﬂlamamas› için ‘biz ne yapabiliriz?’ diyerek destek olmak istediklerini belirtenler oldu. Sergi herkesin duyarl› olmaya ça¤r›lmas›yla bitirildi.
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12 Kas›m’da ‹stanbul’da
zamlara karﬂ› yap›lan eylemde Türk-‹ﬂ, D‹SK ve
KESK üyesi iﬂçi ve emekçiler biraraya geldi.
Peﬂpeﬂe gelen zamlara
karﬂ› ortak mücadele ça¤r›lar›n›n yap›ld›¤› bugünlerde
zamlara karﬂ›
‹GDAﬁ
önünde yap›lan eylemle
ça¤r›lar bir anlamda karﬂ›l›k buldu. Türk-‹ﬂ ‹stanbul ﬁubeler Platformu’nun
Vatan
Caddesi’nde bulunan
‹GDAﬁ ‹stanbul Bölge Müdürlü¤ü önünde eylem yapaca¤›n›
aç›klamas›n›n ard›ndan D‹SK de ayn›
yerde ve ayn› zamanda eylem karar› ald›¤›n› duyurdu. KESK
ve ba¤l› sendikalar›n

diklerini belirten emekçiler
"Taﬂerona De¤il Emekçiye
Bütçe" sloganlar› ile Sakarya Meydan›'nda buluﬂtu.
Genel-‹ﬂ ad›na yap›lan
aç›klamada, Çankaya Belediye Baﬂkan› Muzaffer Ery›lmaz'›n toplu iﬂ sözleﬂmesi maddelerini ihlal etti¤i ve
iﬂçilerin toplam 6 trilyon
185 liral›k alaca¤› oldu¤u
kaydedildi. 1000-1200 hizmet iﬂçisinin köle gibi çal›ﬂt›r›ld›¤› ve bu iﬂçilerin
sendikal› olmak için en
ufak bir giriﬂimde bulunduklar›nda iﬂten at›ld›klar›
vurguland›.

Genel ‹ﬂ'ten
Çankaya Belediye
Baﬂkan›’na Protesto
D‹SK'e ba¤l› Genel-‹ﬂ
Sendikas›'nda örgütlü Çankaya Belediyesi iﬂçileri,
maaﬂlar›n›n ve ikramiyelerinin zaman›nda ödenmedi¤ini, bunun yerine belediye
yönetiminin kredi çekerek
taﬂeron ﬂirketlere ödeme
yapt›¤›n› belirterek Belediye Baﬂkan› Muzaffer Ery›lmaz'› protesto ettiler.
7 Kas›m günü K›z›lay'da
yap›lan eylemde maaﬂlar›n›
alamad›klar›n› ve borca gir-
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Gençlik Federasyonu
7 Kas›m’da Ankara’dayd›

“YÖK’E HAYIR”
“Bizler en baﬂta bütün
uygulamalar›yla birlikte
YÖK’ün kald›r›lmas›n›
istiyoruz. Üniversite
yönetimlerinin atamayla
de¤il, demokratik seçim
ve bileﬂenlerin temsili
yoluyla oluﬂturulmas›n›,
kendi bileﬂenlerinin
oluﬂturdu¤u bir
üniversite taraf›ndan
yöneltilmesini,
ö¤renci, ö¤retim
görevlileri ve
çal›ﬂanlar›n temsilcilerinin yönetimde söz ve
karar hakk›n› kullanmalar›n› istiyoruz.”
YÖK’ün kuruluﬂunun 27. y›l›n›
protesto etmek için Gençlik Federasyonu yine Ankara’dayd›.
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‹stanbul’dan yola ç›kacak ö¤renciler çevre illerin de gelmesiyle Okmeydan› Sibel Yalç›n Direniﬂ Park›’nda topland›lar. Ankara yolculu¤u öncesi Okmeydan›’nda YÖK’ü
teﬂhir eden konuﬂmalar yapan ve taleplerini hayk›ran ö¤renciler, s›k s›k
“YÖK’e Hay›r”,“Ö¤renciyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z”, “Halk ‹çin Bilim
Halk ‹çin E¤itim” sloganlar›n› att›lar. Yürüyüﬂün ard›ndan tekrar Sibel Yalç›n Park›’na gelen ö¤renciler
buradan Ankara’ya do¤ru yola ç›kt›lar.
7 Kas›m’da ‹stanbul’dan ve
Anadolu’nun birçok ilinden Ankara’ya gelen ö¤renciler Mithatpaﬂa
Caddesi’nde “YÖK’e Hay›r”,
“Halk ‹çin Bilim Halk ‹çin E¤itim”,
“F Tipi Üniversite ‹stemiyoruz” sloganlar› ile toplanmaya baﬂlad›lar.
“YÖK’E HAYIR” pankart› ve
taleplerinin yaz›l› oldu¤u di¤er bir
pankart taﬂ›yan ö¤renciler, karikatürlü dövizler ve “Halk ‹çin Bilim
Halk ‹çin E¤itim”, “Ba¤›ms›z Demokratik Üniversite ‹stiyoruz”,
“Soruﬂturmalara Son”, “Okullarda

Jandarma, Polis, Özel Güvenlik Birimi Terörüne Son” yaz›l› dövizler,
“Halk ‹çin Bilim Halk ‹çin E¤itim”
ve “YÖK’e Hay›r” yaz›l› önlükler
giydiler. Dev-Genç amblemli ﬂapkalarla düzenli kortej oluﬂturan ö¤renciler sloganlar eﬂli¤inde Yüksel
Caddesi’ne do¤ru yürüyüﬂe geçtiler...
Yüksel Caddesi’ne gelen Gençlik Federasyonlu ö¤renciler sloganlarla YÖK’e karﬂ› öfkelerini çevredeki esnafa ve halka anlatmaya devam ettiler. Ümit Çimen’in Gençlik
Federasyonu ad›na okudu¤u aç›klamada YÖK’ün 1980 12 Eylül faﬂist
cuntas›n›n bir ürünü oldu¤u, bilimsel ve demokratik e¤itimin önündeki en büyük engel oldu¤u, üniversitelerin YÖK’ün yaratt›¤› politikalarla ticarethaneye döndü¤ü anlat›ld›. YÖK’ün sald›r›lar›na karﬂ› çözümsüz olunmad›¤›, ancak çözümün içi boﬂ vaatler de¤il, e¤itim sistemini ele almakla ve yap›sal dönüﬂümlerle mümkün olaca¤›ndan bahseden Çimen; ‘Onlarca üniversite
açmak, yeni yeni tabela üniversiteleri kurmak ne e¤itim sorununu çözer, ne de çözüm yolunda at›lan bir
ad›m olabilir. Çözüm bu nitelikteki
e¤itimin hâkim oldu¤u üniversite
açmak de¤il; e¤itim sistemini de¤iﬂtirmek, e¤itim ve bilimin halk›n hizmetinde oldu¤u, halk›n ihtiyaçlar›na cevap verdi¤i tarzda yeniden örgütlenmektir. Yani biz YÖK’ün ve
benzeri kurumlar›n olmad›¤› halk
için bilim halk için e¤itim temelinde ﬂekillenen Demokratik Halk
Üniversiteleri istiyoruz’ sözleriyle
aç›klamay› bitirdi.
Aç›klaman›n ard›ndan dört kiﬂilik bir heyet ilk olarak CHP Konya
Milletvekili Atilla Kart ile görüﬂmek üzere meclise gitti. Atilla Kart;
YÖK’ün ﬂu anki üniversiteleri tek
tipleﬂtirdi¤ini ve halk çocuklar›n›n
anayasal hakk› olan e¤itim hakk›n›
elinden ald›¤›n› ama hiçbir kitle örgütünün tepkisini yeterince gösteremedi¤ini düﬂündü¤ünü belirtti.
YÖK’ün 1960’larda yükselen
ö¤renci hareketini yok etmek üzere
1980 cuntas›n›n yaratt›¤› bir kurum
oldu¤unu zaten bu yüzden demok-
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+ Ba¤›ms›z Demokratik
Üniversite ‹stiyoruz

+ Paras›z, Bilimsel,
Anadilde E¤itim,

+ Ücretsiz Bar›nma
Ulaﬂ›m Sa¤l›k Hakk›

+ Ayr›cal›kl› E¤itimin
Kald›r›lmas›n›

+ Yeterli Teknik
Donan›m Ve

+ Ücretsiz Sosyal
Kültürel Alanlar›n
Sa¤lanmas›n›

+ Okullarda Polis
Jandarma, Özel
Güvenlik Birimi
Terörüne Ve
Soruﬂturmalara Son
ratik üniversite koﬂullar›n›n asla
sa¤layamayaca¤›n› belirten ve ﬂu
koﬂullarda YÖK’ün kald›r›lmayaca¤›n› bildiklerini söyleyen ö¤renciler
bunun sadece AKP iktidar› ile de¤il
27 y›ld›r gelen iktidarlar› da ba¤lad›¤›n›, YÖK’ün ﬂimdiye kadar gelen bütün iktidarlar›n istedi¤ini yapt›¤›n›, yani gençli¤i tek tipleﬂtirdi¤i
için bugüne kadar gelebildi¤ini
ifade ettiler. Ayr›ca YÖK’ün politikalar›n›n AKP’nin ya da di¤er ikti-
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darlar›n politikalar› d›ﬂ›nda de¤erlendirilemeyece¤ini belirten Gençlik Federasyonlu ö¤renciler; “AKP iktidar› nas›l
muhalif gördü¤ü kesimleri
hapse at›p Engin Çeber’e yapt›¤› gibi katlediyorsa, YÖK de
iktidarlar›n talimatlara uyup
düzene muhalif kesimlere soruﬂturmalar aç›p okuldan at›yor” ﬂeklinde düﬂüncelerini
vurgulad›lar. Atilla Kart’›n bu
mücadelede yanlar›nda oldu¤unu ve ne gerekirse yapmaya
haz›r oldu¤unu belirtmesi ile
görüﬂme bitirildi ve ö¤renciler
YÖK’e do¤ru hareket etti.
YÖK Baﬂkan› Yusuf Ziya
Özcan’›n ﬂehir d›ﬂ›nda oldu¤unu belirtmesi nedeniyle 7 Kas›m gününe randevu alamayan
heyet, taleplerin belirtildi¤i,
neden YÖK’e karﬂ› olundu¤u
ve nas›l bir e¤itim, nas›l üniversiteler istendi¤ini anlatan
bir dosyay› YÖK Protokol Kap›s›’na b›rakarak ve 11 Kas›m
Sal› gününe Yusuf Ziya Özcan
ile randevu alarak Yüksel Caddesi’ne geri döndü.
Heyetin dönmesinin ard›ndan görüﬂmeler hakk›nda bilgi verildi. Heyet ad›na bilgi veren Hazal
Tunç, görüﬂmelerin yap›ld›¤›n› ama
çözümün elbette parlamenter mücadele ile de¤il ö¤renci mücadelesinin
yükseltilmesiyle olaca¤›n› anlatt› ve
YÖK kald›r›lana kadar 27 y›ld›r oldu¤u gibi seneye de Gençlik Federasyonu’nun YÖK’ü protesto ve
teﬂhir eylemlerinin devam edece¤ini belirtti. Kortejlerin tekrar oluﬂturulmas› ile sloganlarla Mithatpaﬂa

Caddesi’ne yürüyen Gençlik Federasyonlu ö¤renciler eylemlerini burada bitirdiler.

Cebeci’de YÖK’e Hay›r
5 Kas›m günü Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü’nde “YÖK’ e
Hay›r” eylemi yap›ld›. Etkinlik, öncelikle YÖK’ü ve onun politikalar›n› anlatan metnin okunmas›yla baﬂlad›. Metinde YÖK’ün ö¤renci
gençli¤i gerek soruﬂturmalarla, gerekse turnikeler, ÖGB, ve polis iﬂbirli¤i ile sindirmek, y›ld›rmak istendi¤i dile getirildi. Ard›ndan
68’den bu yana gençli¤in eylemlerini içeren görüntülerin yer ald›¤› bir
sinevizyon gösterildi. Sinevizyonda, Deniz Gezmiﬂ, Mahir Çayan, ‹brahim Kaypakkaya gibi gençli¤in
önderlerinin resimleri de yer ald›.
Daha sonra oluﬂturulan aç›k kürsüde ö¤renciler okullarda yaﬂad›klar› sorunlar› ve gördükleri bask›lar› anlatarak YÖK’ü bir kez daha teﬂhir ettiler. Konuﬂmalarda soruﬂturma teröründen, anadilde e¤itimin
bask›larla engellenmeye çal›ﬂ›ld›¤›ndan bahsedildi. Geçmiﬂten bu
yana kesintisiz olarak gençli¤in ayn› taleplerle mücadele etti¤i ve edece¤ine de vurgu yap›ld›. Konuﬂmalar›n ard›ndan E¤itim Bilimleri kantininde, YÖK’ü teﬂhir eden konuﬂmalar yap›ld› ve Cebeci Kampüsü’nün önüne do¤ru yüründü. Ö¤renciler kampüs önüne gittiklerinde
polisin yo¤un ablukas›yla karﬂ› karﬂ›ya kald›lar. Bas›n aç›klamas›n›n
belirlenen saatte yap›lmamas› için
polis uyar›da bulundu ancak ö¤rencilerin kararl›l›¤› karﬂ›s›nda geri çekilmek zorunda kald›. Ö¤renciler,
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‹stanbul’da Y ÖK
P rotestolar›
‹stanbul’da 6 Kas›m günü
YÖK'ü protesto için çok say›da
grup Beyaz›t Meydan›'nda eylemler gerçekleﬂtirdiler. Ayr› ayr›
gerçekleﬂtirilen eylemlerde Türkçe ve Kürtçe sloganlar at›ld›.

kampüsün önüne yürüyerek eylemlerini gerçekleﬂtirdiler.
Eylemde Arzu Akman’›n okudu¤u aç›klamada, YÖK’ün ö¤rencilerin düﬂünmesini, sorgulamas›n›,
araﬂt›rmas›n› gerek soruﬂturmalarla
gerekse uzaklaﬂt›rmalarla engel oldu¤unu söyledi. Eﬂit, paras›z, bilimsel, anadilde e¤itim vurgusunun yap›ld›¤› aç›klamada ö¤rencilerin 27
y›ld›r ayn› taleplerle mücadele verdikleri ve hakl›l›klar›ndan ald›klar›
güç ve kararl›l›kla yola devam ettikleri dile getirdi. Eylem “YÖK’e Hay›r, Eﬂit, Paras›z, Bilimsel, Anadilde
E¤itim ‹stiyoruz, YÖK Polis Medya
Bu Abluka Da¤›t›lacak, ‹ﬂkenceci
Polis Üniversiteden Defol” sloganlar›yla sona erdi. Eyleme Ankara
Gençlik Derne¤i, DGH, EBF Gazetesi, Ekim Gençli¤i, Genç Dayan›ﬂma, Genç Kurtuluﬂ, Hukuk Fakültesi Ö¤renci Derne¤i, Marksist Bak›ﬂ,
ÖEP, SGD, TÜM-‹GD, YDG,
YDGM kat›ld›.

"YÖK'e H ay›r"
Etkinlikleri
Edirne, ‹skenderun ve Artvin'de
Gençlik Dernekli ö¤renciler düzenledikleri etkinlikler ile YÖK'e karﬂ›
örgütlenme, mücadele etme gereklili¤inden, YÖK'ün 12 Eylül 1980'in
ürünü oldu¤unundan bahsedildi.

‹skenderun H aklar
Derne¤i’nde
YÖK Konulu Sohbet
Liseli ve üniversiteli ö¤rencilerin kat›ld›¤› sohbette aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› yapan Güven Ekici, YÖK
öncesi ve sonras›ndaki üniversiteler
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aras›ndaki farka de¤indi. Daha sonra YÖK'ün kuruluﬂ amac›n›, ö¤retim üyeleri ve ö¤renciler üzerindeki
bask›s›n› anlatt›.
Kat›l›mc› ö¤renciler de söz alarak
okullar›ndaki sorunlar› anlatt›lar.
Okullardaki polis-idare iﬂbirli¤ini,
okullar›n gizli kameralarla gözetlenmesini, ulaﬂ›m, bar›nma, yemek vb
ö¤renci sorunlar› tart›ﬂ›ld›. Ö¤rencilerin sindirilmesi, yozlaﬂt›r›lmas›, içi
boﬂalt›lm›ﬂ ezberci e¤itim sistemi dile getirilerek, apolitikleﬂmiﬂ bir nesil
yaratma çabas›n›n günümüzde de
devam etti¤i belirtildi.
Okullarda yaﬂanan bu sorunlar›n
kaderimiz olmad›¤› ve çözümü için
örgütlülü¤ün gereklili¤inin vurguland›.

Artvin’de Y ÖK P aneli
Artvin'de 8 Kas›m günü 78'liler
lokalinde YÖK paneli gerçekleﬂtirildi. YÖK'ün 12 Eylül'ün ürünü oldu¤unun anlat›lmas›yla baﬂlayan
programda YÖK'ün tarihi ve
YÖK'ün kapitalizmle iliﬂkisi anlat›l›rken, son bolümde kat›l›mc›larla
bir forum yap›ld›. Artvin Gençlik
Derne¤i, YDG, EMEP'in örgütleyicili¤iyle gerçekleﬂen ve 80 kiﬂinin
kat›ld›¤› panele demokratik kitle örgütleri de destek verdi.
Panelin bitmesinin ard›ndan eylemin yap›laca¤› Halkevi Caddesi’ne do¤ru sloganlarla yürüyüﬂ gerçekleﬂti. Eylemde Tanju Durmuﬂ'un
okudu¤u aç›klamada "Halk ‹çin Bilim Halk ‹çin E¤itim, Direne Direne
Kazanaca¤›z, Yaﬂas›n Örgütlü Mücadelemiz, YÖK'e Hay›r" sloganlar›
at›ld›.

Ankara’da Y ÖK
P rotestosu
Ankara’da “Ülkemizi ve Üniversitemizi
AKPye
Teslim
Etmeyece¤iz” slogan› ile gerçekleﬂen eylem Cebeci Kampüsü
önünden Yüksel Caddesi’ne
yap›lan bir yürüyüﬂle son buldu.
300 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde
YÖK karﬂ›t› sloganlar at›ld›.

Almanya: Ö¤renciler
Eylemde
Almanya’da ö¤renciler ülke
çap›nda yapt›klar› eylemlerle daha
iyi bir e¤itim istediler.
12 Kas›m günü, Almanya’n›n
yaklaﬂ›k 30 kentinde caddelere,
meydanlara ç›k›p yürüyüﬂ ve mitingler düzenleyen ö¤renciler, “s›n›flarda çok fazla ö¤renci olmas›n›, s›nav bask›s›n›, ö¤retmin eksikli¤ini ve e¤itimdeki kötü ﬂartlar›” protesto ediyorlar. Almanya
Bilim ve E¤itim sendikas› da ö¤rencilere destek verdi.
Çeﬂitli ﬂehirlerde okul yönetimleri, aynen ülkemizde oldu¤
ugibi ö¤rencileri izinsiz eyleme
kat›lmalar› durumunda cezayla
tehddit etmesine, Bakanl›¤›’nda
da bu cezalar› onaylar bir tutum
tak›nmas›na ra¤men, ceza tehditleri ö¤rencilerin kat›l›m›n› çok
fazla etkilemedi.
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Birlikte ‘YÖK’e Hay›r!’ Demek, Neden Bu Kadar Zor?
Gençlik Gücünü En Etkili ﬁekilde Kullanmal›d›r
Ö¤renci gençlik 6-7 Kas›m’da
YÖK’e karﬂ› bir çok yerde eylemler
gerçekleﬂtirdi. Fakat, bu eylemler
olmas› gerekti¤i ve olabilece¤i kadar etkili, güçlü eylemler de¤ildi.
Mevcut durumun kuﬂkusuz birden çok nedeni var; bunlardan birisi
de gençlik örgütleri aras›nda asgari
düzeyde bir birli¤in sa¤lanamamam›ﬂ olmas›d›r.
Bu aﬂ›lamad›¤›nda YÖK’e ve
genel olarak üniversetilerdeki, liselerdeki bask›lara karﬂ› mücadelenin
daha etkili olmas› oldukça zordur.
6 Kas›m’daki tabloya bakal›m:
Bas›na yans›d›¤›na göre, ‹stanbul
Üniversitesi önünde tam 11 ayr› eylem gerçekleﬂtirildi. Öyle ki durum
burjuva bas›n taraf›ndan “ Beya z›t’ta eylem kuyru¤u” gibi baﬂl›klarla küçümseme, aﬂa¤›lama malzemesi yap›ld›.
Ankara’da ise, 5-6 ayr› eylem
yap›ld›.
Neden, ayn› alanda yap›lan eylemler bile ortaklaﬂt›r›lamad›?
Baﬂta gençlik örgütleri olmak
üzere, bu da¤›n›kl›¤›n bir taraf› olan
devrimci-demokratik kurum ve örgütler, bu soruyu kendine sormal›,
do¤ru, gerçekçi cevaplar verebilmelidir.
Ayr›ﬂman›n nedeni, eylem biçimi
veya eylem alan› gibi nedenler de¤ildir. Evet, geçmiﬂte bunlar da tart›ﬂ›lm›ﬂt›r, fakat bu yine de bir sonuçtur.
Öte yandan muhtevada anlaﬂamad›¤›m›z bir ﬂey var m›? O da yok. Çünkü bugün itibar›yla YÖK’e karﬂ› mücadelede çok de¤iﬂik bir muhteva ve
taktikler de söz konusu de¤ildir.
Ama buna ra¤men, yukar›daki tablo
ortaya ç›km›ﬂt›r. Ayn› alanda, birbirinin ayn› biçimlerle yap›lan eylemler
bile birlikte yap›lamam›ﬂt›r.
Öyleyse belli ki sorun daha köklüdür.
Sorunun kayna¤›nda öncelikli
olarak iki nedeni sayabiliriz:
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Birincisi; g r u pç u l u k t u r.
Grupçu
kayg›lar a¤›r bast›¤›
için,YÖK’e karﬂ› mücadelenin, di¤er konulardaki mücadelenin etkili, sonuç alabilmesi gibi kayg›lar,
tüm gençlik kitlesine
karﬂ› üstlenilmesi ve
duyulmas› gereken
sorumluluk, tali plana düﬂmektedir.
‹kincisi; hem birﬂeyler yap›yor
görünürken, hem de bedel ödemeyen risksiz bir mücadele hatt› tercih
edilmekte. Bu da birlikleri baltalayan baﬂka bir etkene dönüﬂmektedir. Eylem biçimleri belirlenirken,
etkili biçimler yerine, en “ r i s k s i z ”
biçimler tercih edilmektedir.
Grupçuluk en planda oldu¤unda
eylemlerin birleﬂtirilmesi için gerekli fedakarl›k, özveri, esneklik, ›srar da gösterilmemektedir.
Bunlar›n sonucunda herkes
“kendi halinde” bir mücadeleden
memnundur adeta. Fakat böyle olmamal›d›r. Tüm devrimci, ilerici
demokrat gençlik örgütleri, bu sene
6-7 Kas›m’da ortaya ç›kan bu tablodan rahats›zl›k duymal›, bunu aﬂmak için sorumluluk üstlenmelidir.
Ölçümüz, hedefimiz, mücadeleyi ve
gençli¤in kitleselleﬂmesini geliﬂtirmek, akademik demokratik düzeyde küçüklü büyüklü kazan›mlar el-

Devrimci, ilerici
gençlik, mevcut
gücünü d aha e tkili
kullanabildi¤i ölçüde,
daha geniﬂ kesimler
için de güven veren
bir güç yaratabilecek,
onlar› da mücadeleye
çekebilecektir

de etmek olmal›d›r.
Geçmiﬂ süreç, subjektif kayg›lardan uzak olarak de¤erlendirildi¤inde, sorunun nerede oldu¤u görülecektir. De¤ilse, YÖK’e iliﬂkin bir eylemi birlikte örgütlemeyi engelleyecek tarzda, çok farkl› teoriler, politikalar yoktur. YÖK gibi mevcut gerici, faﬂist e¤itim sisteminden rahats›z olan hemen herkesin bir araya gelebilece¤i bir konuda bu kadar parçaya ayr›lman›n bir izah› da yoktur.
6 Kas›m eylemleri bugüne kadar
çeﬂitli defalar, K›z›lay’da, Beyaz›t’ta ortaklaﬂ›larak da yap›labildi.
Ama süreklileﬂtirilemedi. Bundan
sonra da birlikte eylemler yap›labilir ve yap›lmal›d›r.
Yeter ki, herkes, bunun gereklerini asgari düzeyde bile olsa yerine getirmenin sorumlulu¤uyla hareket etsin. Yeter ki, herkes, bu da¤›n›kl›¤›n,
egemen s›n›flar›n iﬂine yarad›¤›n›,
gençli¤in mücadelesini zay›flat›p etkisizleﬂtirdi¤ini görsün ve bundan
rahats›zl›k duysun. Bunlar olduktan
sonra, birlikte eylem örgütlemek o
kadar da zor, baﬂar›lamaz de¤ildir.
Devrimci, ilerici gençlik, mevcut gücünü daha etkili kullanabildi¤i ölçüde, daha geniﬂ kesimler için
de güven veren bir güç yaratabilecek, onlar› da mücadeleye çekebilecektir. Bunu baﬂarman›n olanaklar›
ortada iken, bundan kaçman›n, subjektif kayg›larla bundan uzak durman›n aç›klamas›, en basit haliyle,
halka ve gençli¤e karﬂ› sorumsuzluk olacakt›r.

GENÇL‹K
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Suyun Ticarileﬂtirilmesine Hay›r Platformu

5. Dünya Su Forumuna Karﬂ›
‹kinci Haz›rl›k Toplant›s›
Mart 2009’da ‹stanbul’da gerçekleﬂtirilecek 5. Dünya Su Forumu'na
karﬂ› Alternatif Dünya Su Forumu'nu
örgütlemek ve suyun özelleﬂtirilmesine, metalaﬂt›r›lmas›na karﬂ› toplumsal muhalefeti harekete geçirmek
için oluﬂturulan Suyun Ticarileﬂtirilmesine Hay›r Platformu 8-9 Kas›m
2008 tarihinde ‹TÜ Taﬂk›ﬂla'da uluslararas› su örgütlerinin kat›ld›¤› bir
konferans düzenledi.
‹ki gün içinde yaklaﬂ›k 500 kiﬂinin kat›ld›¤› toplant›ya, yurtd›ﬂ›ndan
su mücadelesinde aktif rol alan 10
örgütün de temsilcileri kat›ld›.
Toplant›larda ön plana ç›kan ve
her kesimin aralar›nda ortaklaﬂt›klar›
temel konular:
• Suyun vazgeçilmez bir insan
hakk› oldu¤u
• Suyun yaln›zca insana de¤il
tüm do¤aya ait oldu¤u

• Suyun ticarileﬂtirilmesine karﬂ›
tüm halk›n bir araya getirilmesi gerekti¤i
• Halk›n temiz suya eriﬂim hakk›n›n önündeki engellerin kald›r›lmas›
gerekti¤i
• Bu konunun enternasyonalist
bir dayan›ﬂma olarak ele al›nmas›
gereklili¤i
• Bu örgütlenmelerin genelde
Dünya Su Forumlar›na, özelde Mart
2009’da Türkiye’de gerçekleﬂtirilecek olan Su Forumu’na ayr›ca su forumlar›n›n örgütleyenleri Dünya Su
Konseyi’ne ve uluslararas› su tekellerine karﬂ› ortak bir mücadelenin
verilmesi” olarak tespit edildi.
Su Platformu'nun ilk günü olan
ikinci oturumunda, Türkiye’deki su
mücadeleleri anlat›ld›. Bu oturumda,
Küçük Armutlu ve Maden Mahallesi
‹stanbul’daki su mücadelelerini an-

Küçükarmutlu’nun Su Mücadelesi
"Konuﬂmama baﬂlamadan önce
Küçükarmutlu halk› ad›na hepinizi
sayg› ve sevgiyle selaml›yorum. Küçükarmutlu birçok yönüyle anlat›labilir ama bugün Armutlu’da verdi¤imiz su mücadelesini anlataca¤›m
sizlere.
Armutlu ö r g ü t l ü bir mahalledir.
Suyundan yoluna elektiri¤inden park›na, tek tek evlerine kadar herﬂeyi
oluﬂturdu¤u komitelerle yapm›ﬂt›r.
Yani orada oturan halk taraf›ndan
yap›yan bir mahalledir. Biz ilk evlerimizi yapt›¤›m›zda y›k›mlarla karﬂ›laﬂt›k. Örgütlendik. Defalarca onlar
y›kt› biz yapt›k. Evlerimize su istedik. “ Siz buray› kaçak yapt›n›z, vermiyoruz” dediler. Mahallenin yan›ndan ‹SK‹’ye ait büyük ana su borular› geçiyordu. Gittik o borular› patlatt›k, tapa tak›p su ald›k oradan. Bu
suyu yine kendi temin etti¤imiz su
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borular›yla evlere çektik. Herﬂeyi
kendimiz yapt›k. Örne¤in su borusu
döﬂememek için 500 metre kanal
kaz›lacak; komitemiz, kiﬂi baﬂ›na
birbuçuk metre yer verdi, buray› sen
kazacaks›n dedi. O kanallar hep böyle kaz›ld›. Bize su vermeyen devlet,
kendi imkanlar›m›zla evlere su çekince hemen gelip saat takt› ve su faturas› göndermeye baﬂlad›. Altyap›s›
bizim, saat devletin. Bizim döﬂedi¤imiz derme çatma borular sürekli patlamaya baﬂlad›. Belediyeye söylüyoruz gel tamir et diye, ben döﬂemedim
ki diyor.
Ama mahallemizin iki soka¤›nda
hala su yok. Devlet gelip su ba¤lam›yor ve insanlar›m›z ta o dönemden
döﬂedi¤i borulardan gelen suyu kullan›yor.
Bundan dört beﬂ y›l öncesine kadar Kanl›kavak kaynak suyunu kulla-

Su yu n T icarileﬂtirilmesine
Hay›r Platformu
Neyi Amaçl›yor?
Halk›n suyunun ﬂirketlerin eline
geçmesine engel olmak için,
Türkiye ve dünyada su ile ilgili
geliﬂmeler yan›nda karﬂ›t mücadele
stratejilerini de takip etmeyi; duyurmay›; “Yanl›ﬂ bilgilendirme” sürecini tersine çevirmeyi; Ve halk›n, kendi yaﬂam hakk›na, suyuna sahip ç›kmas› için gerekli bilinçsel zemini
oluﬂturmay› amaçl›yor...
lat›rken Alanoi, Hasankeyf ve Munzur Vadisi’ndeki kat›l›mc›lar bölgelerindeki suyun ticarileﬂtirilmesinin
önünü açan barajlara karﬂ› verdikleri
mücadeleleri ortaya koydular.
Filistin’den Endonezya’ya, Güney Afrika’dan Kanada’ya ve ‹talya’dan Almanya’ya su mücadelelerinde bulunan örgütler kendi ülkelerindeki çeﬂitli deneyimleri paylaﬂt›lar.
Haz›rl›k toplat›s› Mart 2009’un
örgütlenmesine dönük çal›ﬂma ve örgütlenme yöntemlerinin ortaya kondu¤u strateji toplant› ile son buldu.
n›yorduk. Bu suyun yar›s›n› bizim
mahalle, yar›s›n› Polis Moral E¤itim
Merkezi kullan›yordu ve yetiyordu
bize. Belediye dedi ki bu suya kanalizasyon kar›ﬂ›yor, o nedenle kullan›lamaz. Bizim kulland›¤›m›z yeri kapatt›. Sonra ö¤rendik ki, suyun tamam›n› polise, kemik hastanesine ve
okula paylaﬂt›rm›ﬂlar. Madem kullan›lamaz neden buralara veriyorsun o
zaman? Bizi d ü ﬂ m a n olarak görüyorlar. Bunlara karﬂ› örgütlenip direnince de bize t e r ö r i s t diyorlar. As›l
terörist bize en temel hakk›m›z olan
suyu bile çok görenler de¤il midir?
Biz terörist de¤iliz, örgütlü halk›z.
Küçükarmutlunun herﬂeyini kendimiz yaratt›k. T›pk› anlatt›¤›m su konusu gibi.
Biz küçükarmutlu halk› olarak bu
platformun çal›ﬂmalar›n› onayl›yor
ve destekliyoruz. Biliyoruz ki sorunuz ortakt›r ve bu yüzden buraday›z.
Hepinize teﬂekkür ediyorum bizi
dinledi¤iniz için."
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POL‹S NE ‹Ç‹N VAR?
Engin
Çeber’in iﬂkencede
katledilmesi ile
birlikte, iﬂkence ve
infazlar, düzen içi kesimlerde de daha yo¤un
tart›ﬂ›lmaya baﬂland›. Ama düzen cephesinde sorunu ele al›ﬂ, yüzeyseldir.
Tart›ﬂman›n as›l yanlar›ndan birisi, polisin ülkemizdeki niteli¤idir.
Burjuva bas›n›n tart›ﬂmaktan kaçt›¤› nokta da buras›d›r. ‹ﬂkenceye, polis teﬂkilat›na, en keskin eleﬂtirileri
yöneltenlerin de gelip durduklar›
nokta buras›d›r. Kendi s›n›rlar› içinde “en keskin” eleﬂtirileri yaparken
bile, sorunun polis teﬂkilat›n›n yap›s›ndan, örgütlenme amac›ndan ba¤›ms›z olmad›¤›n› söylemekten kaç›n›yorlar.
Bu ülke “ polis devleti ” diye tan›mlanan bir ülkedir. Bu ülke devletin bask›s› ve terörünün, hak ihlallerinin, adaletsizli¤in dizboyu oldu¤u,
yasad›ﬂ›l›¤›n, keyfiyetin s›radanlaﬂt›¤›, hukukun egemenlerin iﬂine geldi¤inde iﬂletilmedi¤i bir ülkedir.
Gerçekte, bunlar, ülkemizde polisin varl›k nedeniyle do¤rudan ilgilidir. Polisin varl›k nedeni, “Polis
Vazife ve Selahiyetleri Kanunu”nda
tan›mland›¤› gibi, “hhalk›n emniye t i n i k o r u m a k ” , “ ›rz, can ve mal›n›
m u h a f a z a ” et mek , “ yard›ma muh t a ç ol a n ço cu k, a l il ve a c i zl e r e ”
y a r d › m e t m e k de¤ildir.
Böyle olmad›¤›n› görmek için,
polisin yak›n süreçteki prati¤ine
bakmak bile yeterlidir.
E n g i n Ç e b e r, Ça¤daﬂ Gemik,
Ahmet Laçin, A h m e t Ö z e r, Serk a n Ç e di k , Amed Y›ld›r›m... karakolda iﬂkence gördüler, polis taraf›ndan vuruldular... Bunlar›n yan›nda dergimizin di¤er sayfalar›nda da
okuyaca¤›n›z gibi, polisin halka
karﬂ› suçlarda sicili kabar›kt›r.
Polis iﬂkencelerle, infazlarla,
halk üzerindeki terörüyle tart›ﬂ›lm›yor sadece. Polisler ayn› zamanda
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her türlü suç ﬂebekelerinin içinde de
ç›k›yorlar. Rüﬂvet, ﬂantaj, uyuﬂturucu, sahtecilik, kaçakç›l›k vb. suçlar›n›n içinde de ço¤unlukla polisler
oluyor, ya da bu suçlar› iﬂleyenlerle
maddi ç›karlar karﬂ›l›¤›nda iﬂbirli¤i
yap›yorlar.

Polis Ha lk›n De¤il
Düzenin Huzuru ve
Güvenli¤i ‹çin Va r
Egemenler polisin halk düﬂman›
yüzünü gizlemek için ço¤unlukla
“ polis halk›n h u z u ru ve güvenli¤i
için var” demagojisini kullan›rlar.
Polislerin bir yan›yla “güvenlik”
için var oldu¤u da do¤rudur, fakat
halk›n de¤il, bir avuç sömürücünün,
oligarﬂik düzenin güvenli¤i için
varlard›r. Oligarﬂik düzenin güvenli¤ini sa¤lamak için de, halka düﬂmand›rlar.
Yasalara göre halk›n can güvenli¤ini korumas› gereken polislere
bak›n; halk›n can güvenli¤ini bi r i n c i d e re c e d e o n l a r t e h d i t e d i y o r l a r. Sokakta kurﬂunlayarak, iﬂkence yaparak, gözalt›nda kaybederek, her vesileyle bask›, terör ve
gözda¤›yla halk› tehdit edenlerin
baﬂ›nda onlar geliyor. Hepsinde k›l›flar› “suça karﬂ› mücadele”dir;
gerçekte ise, kendileri suç iﬂliyorlar.
Yasalara göre, halk›n mal›n› korumas› gereken polislere bak›n; haraç, rüﬂvet, soygun hepsi onlarda
var. Uyuﬂturucudan fuhuﬂa, her türlü kirli iﬂin içinde onlar var. Polisin
bilgisi, denetimi d›ﬂ›nda bir fuhuﬂ
ve uyuﬂturucu a¤› yoktur. Bu iliﬂkiler bazen aç›¤a da ç›kar, fakat aç›¤a
ç›kanlarla s›n›rl› de¤ildir. Halk›n
mal›, mülkü için de öncelikle onlar
tehdit oluﬂturuyorlar. En basitinden,
polise rüﬂvet vermeyen esnafa, polisler de yaﬂam hakk› tan›mazlar.
Halk›n yasal ve demokratik haklar›n› kullanmas›n›n güvencesi olmas› gereken polis, tersine halk›n bu
haklar›n› kullanmas›n›n önündeki en
büyük engeldir. Kitle gösterilerinin

güvenli¤ini almas› gereken polisin
varl›¤›, eylemlere kat›lan kitleler
için tehdittir. Polis sald›rmam›ﬂsa,
polis bir provokasyon örgütlememiﬂse, ortada bir olay da, bir tehdit
de söz konusu olmaz. Yasal bir derginin sat›ﬂ›n› yapanlar, yasal bir bildiriyi da¤›tanlar, demokratik bir eylem yapanlar, en çok polisin engellemesi ve sald›r›s› ile karﬂ›laﬂ›rlar.
Liselerde, üniversitelerde, gençli¤in ö¤renim görme hakk›na yönelik sald›r›lar› engellemesi gereken
polis, tersine kendisi ö¤renci gençli¤in e¤itim hakk›n›n önündeki öncelikli engeldir. Baﬂta devrimci-demokrat ö¤renciler olmak üzere
gençli¤in okullarda can güvenli¤ini
tehdit eden iki kesimden birisi sivil
faﬂistler, di¤eri polislerdir. Ve ço¤unlukla da zaten birlikte çal›ﬂmaktad›rlar. Polis ya gençli¤e yönelik
sald›r›n›n içindedir, ya da bir faﬂist
sald›r›n›n güvenli¤ini alan durumundad›r. Sat›rl›, b›çakl› faﬂistlerle
polisleri yan yana görmek ﬂaﬂ›rt›c›
de¤ildir.
Ülkemizde, halka yönelik sald›r›lardan birisi linç sald›r›lar›d›r. Yasal bir bildiri da¤›t›m›nda, demokratik bir eylemde, ya da bir yolculuk
s›ras›nda, say›s›z linç sald›r›lar› yaﬂanm›ﬂt›r. Hepsinin ö r g ü t l e y e n i ,
y ö nl e nd i reni polistir.
Hrant Dink’in katilleri örne¤inde oldu¤u gibi, cinayetleri önlemesi
gereken polis, cinayetin ya a z m e t t i ricisi, ya planlay›c›s›, ya da “en
hafifi”, göz yuman durumundad›r.
K›sacas›, halka karﬂ› sald›r›lar›n
bir ço¤u polis kaynakl›d›r. Halk›n
öncelikle sorunu polise karﬂ› kendini korumakt›r. Oligarﬂik düzende,
polis adeta halka karﬂ› kurulmuﬂ bir
suç ﬂebekesidir. Ne kadar fazla yetkiyle donat›l›rsa, o kadar çok halka
karﬂ› suç iﬂleyen bir suç ﬂebekesi...
Halk›n “emniyetini” sa¤layan de¤il,
emniyeti ortadan kald›ran bir ﬂebeke. Bu nedenledir ki, polis teﬂkilat›
için söylenebilecek en son ﬂey, onun
Emniyet Teﬂkilat›” oldu¤udur.
bir “E

POL‹S
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oldu¤unu, fakat bu tutuklamalar›n
kendilerini y›ld›ramayaca¤›n› ve
mücadeleye devam edeceklerini
aç›klad›lar.
Toplant›da, Hamburg, Berlin,
Dortmund, Duisburg, Rotterdam ve
Belçika dernekleri ad›na yap›lan
konuﬂmalarda da: “sald›r›lar ne ka dar yo¤un olursa olsun, mücadele de n va z g eç m ey e c e¤ iz .. . y i n e b i r

Açl›k Grevleri... Protesto Gösterileri... A ç›klamalar...

‘Tutuklananlar Serbest B›rak›ls›n’
Alman polisi taraf›ndan, Anadolu Federasyonu’nun Köln’deki merkezi ve federasyona ba¤l› Köln
Anadolu Halk Kültürevi, Dortmund
Anadolu Kültür Merkezi, Duisburg
Anadolu E¤itim Kültür Merkezi ve
dernek üyelerinin evlerine 5 Kas›m’da bask›nlar yap›lm›ﬂ, Federasyon Baﬂkan› Cengiz Oban ile birlikte Nurhan Erdem ve Ahmet ‹stanbullu tutuklanm›ﬂt›.
Almanya’n›n son sald›r›lar› Avrupa genelinde Anadolu Federasyonu ve ba¤l› dernekler ile çeﬂitli devrimci-demokrat örgütler taraf›ndan
protesto edildi. Açl›k grevlerinden,
bildiri da¤›t›m› ve gösterilere kadar
yap›lan eylem ve aç›klamalarla,
Karlshure hapishanesinde tutulan
federasyon baﬂkan› ve üyelerinin
serbest b›rak›lmas› istendi.

Köln ve Vi y a n a ’ d a
A ç l › k G revler i
Bask›nlar ve tutuklamalar, Köln
ve Viyana’da açl›k grevleri ile protesto edildi. 7 Kas›m’da Köln’de
Anadolu Federasyonu Genel
Merkezi’nde baﬂlat›lan 3 günlük
açl›k grevi eylemi, 9 Kas›m’da yap›lan bas›n toplant›s› ile bitirildi.
Federasyon üyeleri açl›k grevine, h u k u k s u z t u t u k l a m a l a r › p rotesto etmek ve federasyona yöne lik bask›nlar›n son bulmas› talebiy le ba ﬂl ad ›k la r› n› a ç ›k la d› l ar.
Açl›k grevi eyleminin yan›nda,
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“ Almanya Devleti Neyin Peﬂin d e ? ! , Alma nya Sa vc›lar› D e mokra tik Kurumlara Bask›nlarla Neyi
Amaçl›yor? ” baﬂl›kl› bildiriler
Köln’ün çeﬂitli semtlerinde da¤›t›larak, Alman devletinin sald›r›lar› teﬂhir edildi, açl›k grevinin amac› anlat›ld›.
Eylemin bitirildi¤i 9 Kas›m’da
Köln Anadolu Halk Kültürevi’nde
bas›n toplant›s› yap›larak; Anadolu
Federasyonu’nun yasal bir kurum
oldu¤u, baﬂta göçmenlerin haklar›
olmak üzere, hak ve özgürlükler
mücadelesi yürüttü¤ü belirtildi. Federasyon üyeleri, tutuklanan üç arkadaﬂlar›n›n da tan›nan legal kiﬂiler
olduklar›n› vurgulayarak, Alman
devletinin bask›n ve tutuklamalarla
devrimci kurum ve insanlar› kriminalize etmeyi amaçlad›¤›n› söylediler. Amac›n, 129a ve 129b “anti-terör” yasalar› ile hak ve özgürlükler
için mücadelesinin önünü kesmek

“sald›r›lar ne kadar
yo¤un olursa olsun,
mücadeleden vazgeçmeyece¤iz... yine bir araya
gelece¤iz, yine haklar›m›z
için sloganlar›m›z› hayk›raca¤›z, do¤ru bildiklerimizi
her koﬂulda savunmaya
yine devam edece¤iz”

aray a g elece¤ iz, y in e h akla r›m ›z
için slog anlar›m ›z› h ay k›raca¤›z,
d o¤ r u b i ld i k le ri m iz i h e r k o ﬂ ul d a
s a v u n m ay a y i n e d e v a m e d e ce ¤ i z ”
denildi. 90 kiﬂinin kat›ld›¤› aç›klamada, tutsaklar›n yak›nlar› da tutuklamalara tepkilerini dile getirdiler.
Açl›k grevi, “ Cengiz, Nurhan
ve Ahmet'e Özgürlük” , “ Devrimci
Tu t s a k l a r a Özg ürlü k, Devrimci
Tutsaklar On u r u m u z d u r !” sloganlar› at›larak bitirildi.
***
Açl›k grevi eylemi yap›lan yerlerden birisi de Avusturya-Viyana
idi. 8-9 Kas›m’da iki gün açl›k grevi yapan Avusturya Anadolu Federasyonu (AFA) üyeleri, tutuklamalarla, “esas olarak susturulmaya
çal›ﬂ›lan Anadolu Federasyonu
nezdinde; halk›m›z›n sesidir” diyerek, bask›na iliﬂkin arama tutanaklar›n›n Türkiye Devleti savc›lar›n›n
a¤z›yla yaz›ld›¤›n› belirterek, Almanya devleti Türkiye oligarﬂisi ile
pazarl›klar yaparak devrimcilere
sald›rmaktan vazgeçmelidir denildi.
AFA üyeleri, tutuklanan devrimcilerin derhal serbest b›rak›lmas›n›
istediklerini de belirterek, demokratik kesimleri, sald›r›lara karﬂ› tav›r
almaya ça¤›rd›.

P ro t e s t o E y l e m l e r i . . .
AVUSTURYA Viyana’da, Al -
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m a n y a B ü y ü k e l ç i l i ¤ i ön ü n d e
Avusturya Anadolu Federasyonu taraf›ndan 7 Kas›m’da yap›lan eylemle bask›n ve tutuklamalar protesto
edildi.
Eylemde, ›rkç› Almanya Devletinin, bir yandan halk›n yoksullu¤unu büyütürken, di¤er yandan devrimci, demokratik kurumlara yönelik sald›r›lar geliﬂtirdi¤i belirtildi.
“ Her türden örgütlü mücadele y e t a h a m m ü l ü o l m a y a n A l ma n p o lisi ve devleti, faﬂist Türk hükümetiyle aralar›ndaki anlaﬂmalar gere¤ i T ü r k i y el i d e v r i m c i l e r i n k u r u m l a r › n › bask› alt›na alarak sindirme ye çal›ﬂmaktad›r.” diyen AFA üyeleri, tutuklanan devrimcilerin serbest b›rak›lmas›n› istedi. Almanya
devletine öfkenin sloganlarla da ifade edildi¤i eyleme, AT‹GF de kat›larak destek verdi.
AVUSTURYA’da eylem yap› l an ye rl erden biri de, ‹nnsbruck
ﬂehri oldu. I n n s b r u c k A n a d o l u
K ü l t ü r M e r k e z i üyeleri, 7 K a s › m ’ d a merkezi yerlerden olan
F r a n s i s k a p l a t z ’da gözalt› ve tutuklamalar› teﬂhir eden bildiriler da¤›t›ld› ve dövizler taﬂ›nd›.
***
Almanya devletine yönelik bir
p rotesto eylemi de LONDRA’ d a
gerçekleﬂtirildi.
‹ngiltere Anadolu Halk Kültür
Merkezi (AHKM), Almanya’n›n
devrimci-demokratik kurumlara
sald›r›lar›n› ve tutuklamalar› protesto etmek amac›yla, 8 Kas›m’da düzenledi¤i gösteride, Almanya ve
Fransa’da tutuklanan devrimcilerin
serbest b›rak›lmas›n› istedi.
“ Avrupa'daki demokratik ku rumlara yönelik bask›nlara ve tu tuklamalara son!” yaz›l› pankartlar›n aç›ld›¤› eylemde, ayr›ca sald›r›y›
teﬂhir eden bildiriler okunarak da¤›t›ld›. Protesto eyleminde “ Kahrol sun Faﬂizm, Kahrolsun Emperya lizm , Yaﬂas›n Mücadelemiz” sloganlar› at›ld›.
***
Hamburg
HAMBURG’da
A n a d o l u - D e r ’in ça¤r›s›yla yap› -

Say›: 163

Sol Parti’den
Tu t u k l a m a l a r a K › n a m a

l a n p rotesto eylemine, H a m b u r ger Bündnis gegen Unterdrück u n g ( B a s k › l a r a K a r ﬂ › B i r l i k ),
AT‹K (Avrupa Türkiyeli ‹ﬂçiler
Konfederasyonu) ve ADHK (Av u rp a D e m o k r a t i k H a k l a r Konfede r a s y o n u ) üyeleri de destek verdi.
8 Kas›m’da, Hamburg Altona'da,
stant aç›larak bildiriler da¤›t›ld›.
Halka bask›nlardaki yasad›ﬂ›l›k ve
hukuksuzluklar anlat›ld› ve tutuklananlar›n serbest b›rak›lmas› talebi
dile getirildi. Eylemde, Anadolu Federasyonu pankart› ve dövizlerin
yan›s›ra, H a m b u r g e r Bündnis ge g e n U n t e r d r ü c k u n g i m z a l › “ Poli tik Tu t s a k l a r a Ö z g ü r l ü k” pankart› da taﬂ›nd›. Aç›lan stantta Stammheim tutsaklar›n›n serbest b›rak›lmas› talebiyle baﬂlat›lan imza kampanyas› için de imza topland›.
***
A l m a n y a DU I S B U R G ’ d a d a
D u i s b u r g Anadolu E¤itim ve Kül t ü r Merkezi Giriﬂimi 8 Kas›m’da
Hanborn semti ve Koenig-HeinrichPlatz meydan›nda bildiri da¤›tt› ve
konuﬂmalarla sald›r›lar› teﬂhir etti.
***

Almanya’da göçmenlere ,yönelik
gerçekleﬂtirilen ›rkç› sald›r›lara karﬂ›
Sol Parti (Die Linke) Gençlik Kollar› taraf›ndan “Faﬂizme Karﬂ› Mücadele Konferans›” gerçekleﬂtirildi.
Duisburg’da yap›lan konferansta
konuﬂan Sol Parti Milletvekili Ulla
Jelpke, konuﬂmas›nda yabanc› sol
örgüt ve partilerin yasaklanmas›n›
da gündeme getirdi.
Jelpke, polisin geçti¤imiz günlerde Köln, Duisrburg ve di¤er baz›
kentlerde YEK-KOM, Anadolu Federasyonu, Göçmen ‹ﬂçiler federasyonu gibi demokratik kurumlara karﬂ› yapt›¤› bask›nlar› k›nayarak, bask›nlarda gözalt›na al›nanlar›n derhal
serbest b›rak›lmas›n› talep etti.
***
Rotterdam Anadolu Halk Kültür
ve Sanat Derne¤i, Anadolu Federasyonu Berlin Temsilcili¤i, Avusturya
Anadolu Federasyonu, Anadolu Federasyonu Ulm, Hamburg AnadoluDer ve Almanya Göçmen ‹ﬂçiler Federasyonu, ‹ngiltere Halk Kültür
Merkezi, Nürnberg Halk Kültür
Evi, Paris Anadolu ve Kültür Derne¤i, Anadolu Halk Kültür E¤itim
Merkezi (BAHKEM), Stuttgart
Anadolu Kültür ve Sanat Evi yapt›klar› aç›klamalarla Almanya devletinin sald›r› ve tutuklamalar›n›
protesto ettiler.

küler, marﬂlar söyledi¤i ve 300 kiﬂinin
kat›ld›¤› kültür ﬂöleninin coﬂkuyla söylenen marﬂlar›
Grup Yorum’un “Bize Ölüm Yok”,
“Cemo” ve “Hakl›y›z Kazanaca¤›z” marﬂlar› oldu.

Stuttgart’ta Kültür ﬁöleni
9 Kas›m’da Stuttgart Anadolu
Kültür ve Sanat Evi taraf›ndan
“Kültür ﬁöleni” düzenlendi.
Türküler söylenip, halaylar çekilen, sinevizyon gösterimi yap›lan
ﬂölende, Almanya devletinin devrimci kurumlara yönelik sald›r›lar›n› protesto eden konuﬂmalar da
yap›ld›. Sald›r›lara karﬂ› birlikte
mücadele etmek gerekti¤i vurgulan›rken, tutuklanan devrimcilerin
serbest b›rak›lmas› istendi.
Grup Boran ve K›v›rc›k Ali tür-

Almanya-Stuttgart

Tutsaklardan Avukat A. Düzgün Yüksel Yazd›:

g›çlar› taraf›ndan yok edildi¤ini
tespit ettim. Bu en do¤al insan hakk›, bir anayasal hak, ihlal ediliyor...
5. Yarg›lanmak için 1,5 y›l bekletildik. En sonunda
sadece bizim için yeni
bir heyet oluﬂturuldu.
6. Ceza Dairesi sadece bizim için oluﬂturulmuﬂ bir heyettir.
Buna “yarg›c›n kanunili¤i” ilkesine ayk›r›
olmas› nedeniyle itiraz ettik. Ayn› heyet
red etti. Anayasa mahkemesi ne diyecek onu bekliyoruz.
6. Oturumlar, heyetin yeni olmas›, 129 a-b maddesinin “a¤›rl›¤›”
ve Stammheim salonunun gölgesinde baﬂlad›. Heyet tamamen bütün
“gölgelerden” etkilendi¤ini aç›kça
hissettiriyordu. Tart›ﬂmalar yaﬂand›.
Sonunda öyle bir noktaya geldi ki
avukatlar›n oturma düzeni yüzünden mahkeme heyeti tarafgirlikten
reddedildi.
7. Türkiye’den “Hukuk Yard›m›” ad› alt›nda 7-10 klasör iﬂkence
alt›nda elde edilmiﬂ belgeler getirildi. Fedaral savc› belgeleri almak
için bizzat Ankara’ya gitmiﬂ... ﬁimdi bunlar “delil” olarak kullan›lacak. Alman yarg›s› da böylece Türkiye’nin vahﬂi iﬂkencelerini onaylam›ﬂ olacak. Getirilen belgelerin
önemli bir k›sm›na avukat olarak
vak›f olmuﬂtum daha önce. %
80’inin iﬂkence ile temin edilip sonradan geri al›nd›¤›n› biliyorum.
8. Duruﬂmalara ça¤r›lan neredeyse bütün bilirkiﬂiler, nesli az bulunur cinsten. “Hastay›m” diyene
“hasta de¤il“ demek zorunda olan,
her türlü talebin aksine rapor vermek zorunda olan insanlar... Mustafa Atalay için “tansiyonunu kendi si manüple ediyordur“ diyenler bile oldu...”

ALMANYA DHKP-C DAVASINDAK‹

HUKUKSUZLUKLAR
Almanya’da, DHKP-C davas›ndan tutuklu bulunan Avukat Ah m e t
D ü z g ü n Y ü k s e l , gönderdi¤i bir
mektupla, tutuklanmalar›n›n üzerinden 1,5 y›l geçtikten sonra baﬂlayan
mahkemede ve tutulduklar› Stammheim Hapishanesi’nde yaﬂanan hukuksuzluklar› dile getirdi.
M u s t a f a Atalay, Devrim Güler,
H a s a n S u b a ﬂ › ve ‹ l h a n D e m i r t a ﬂ’la birlikte ayn› davadan yarg›lanan Yüksel, mektubunun giriﬂinde
ﬂöyle diyor: “Toplam 5 tutsak ünlü
Stammheim Cezaevi’nde kal›yor,
ayn› yerin mahkeme salonunda yarg›lan›yoruz. Tutsakl›¤›m›z ikinci y›l›n› doldurmak üzere. ‹tham; ünlü
129-b maddesi; “Yurtd›ﬂ›ndaki bir
terör örgütüne üyelik, yöneticilik..”
Mektubun devam›nda anlat›lanlardan, Almanya’n›n hukukunu, daha da ötesi, emperyalist burjuva demokrasisinin yüzünü görebilirsiniz.
Mektubun bir özetini aﬂa¤›da sunuyoruz:

2.

Dava dosyas› zorlama delillerle dolu, tamamen derme çatmad›r. En önemli dayanak ise bir ajan
muhbir. Sürekli ifade de¤iﬂtiren bu
ajan, tutsaklara zarar vermek için
yaﬂad›¤›n› inkar etmiyor. Yani,
epeyce s›r›tan bir komplo düzenlenmiﬂ durumda devrimcilere karﬂ›.
Ben ve Devrim Güler, ikinci kez ayn› konulardan yarg›lan›yoruz. Normal olarak bu ithamlar 2002-2004
y›llar›na ait. O y›llarda 129-a davas›ndan ikimiz de yarg›land›k. 129-a
ve b ayn› kapsamdaki suçlard›r. Ayn› davada görülmesi gerekirdi. Bu
konuda suç duyurusunda bulundum.

3. Tutsakl›¤›m›z a ¤ › r izolasyon-

“ Tutsakl›¤›m›z a¤›r izolas yonla baﬂlat›ld›.”

la baﬂlat›ld›. ﬁimdi biraz yumuﬂat›ld›. ‹ki arkadaﬂ›m›zda izolasyonun
öl dürüc ü iz l eri kald›. Ziyaretçilerimiz s›n›rland›, engellendi. Ben bir
y›lda toplam sadece 3 defa ziyaret
edilebildim. Bir defas›nda ziyaretçimi “Seninle görüﬂmek istemiyor”
diye geri gönderdiler.

1. DHKP-C lehine Almanya
içindeki faaliyetler ﬁubat 1999’a
kadar 129-a kapsam›nda yarg›land›.
ﬁubat 1999’dan, 29 Temmuz
2003’e kadarki dönemde ise, bu faaliyetler Dernekler Yasas›’na tabi
oldu. Zira, Almanya içinde ﬂiddet
eylemi tespit edilemedi. 29 Temmuz 2003’te Adalet Bakanl›¤› tara-

4. En az 20 mektubumun bana
ulaﬂmadan kayboldu¤unu tespit ettim. Mektup kaybetme iﬂinin daha
sonra sadece bana özgü de¤il, normal adli tutsaklar›n da sorunu oldu¤unu farkettim. Yabanc›lar›n mektuplar›n› tercüme edip okuma hayli
ma s r a fl › oldu¤u için, ne ac›d›r ki
mektuplar›n bizzat inceleme yar-

DAVAYLA ‹LG‹L‹
GEL‹ﬁMELER:
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f›ndan genel nitelikte verilen izin ile
birlikte art›k bu faaliyetler, Alman
Ceza Yasas›’n›n 129-b maddesine
tabi tutulmaya çal›ﬂ›lacak. Bizim
yarg›land›¤›m›z dava, bu madde
kapsam›nda ele al›nan ilk dava.

YURTDIﬁI

HUKUKSUZLUKLAR:
“ Adil olmas› imkans›z” bir
yarg›lam a !
Alman ceza yasas›na eklenen
uzatmal› 129-b maddesinin hukuka

16 Kas›m 2008

ve mevcut anayasaya ayk›r› oldu¤unu belirten A. Düzgün Yüksel, ayk›r›l›klar› ﬂöyle s›ral›yor:

zenlemelerdir. Verilmeyen haklar›n,
verilmemeye devam edilmesini
teﬂvik etmektedir.
5. Sözkonusu 129-b maddesi,
1. Ceza Hukuku düzenlemeleri
Yarg›ya, ulusal s›n›rlar› aﬂan, “ila ilke olarak, (ihlal edilemez bir ilkehi” yetkiler vermektedir. Basit adli
dir) sadece suçu tarif edebilir. Yasa
olaylarda
dahi, ait oldu¤u bölgede
yap›c›ya suçu tarif etme ve yapt›r›yarg›lama yapmas› zorunlu iken
m›n ne oldu¤unu belirleme yetkisi
Türkiye’deki bir olay Almanya’da
verilmiﬂtir. Suçluyu tayin ise yarg›yarg›lanacak! Yarg›n›n böyle bir
n›n en “temel“ yetkilerindendir. Bu
yetkisi yoktur. Dünyan›n baﬂka bir
yasal düzenlemeler ise hem suçu,
ülkesindeki tarihsel, siyasal, sosyal
hem suçluyu ilan eden düzenlemeolaylara nüfuz etme imkan› olma lerdir. “ Te r ö r listesi ” ve bu listeyi
yan mahalli yarg›, böyle bir yarg›laonaylamak zorunda olan 129-b
may›
ka¤›t üzerinde yapabilir elbetmaddesi, yarg›y› tek yönlü bir yola
te; ama, ad› yarg›lama ol amaz. Tasokmaktad›r.
rihsel, sosyal kökenini, bilemeden,
2. Bu düzenlemeler, Avrupa Bir- delillere sa¤l›kl› ulaﬂmas› mümkün
li¤i’nin ne kadar samimi olduklar›
olmad›¤›ndan dolay›, yarg›c›n suç
ﬂüpheli “demokratikleﬂme” felsefeve suçluyu belirlemedeki takdiri de
sine de ayk›r›d›r. Zira, h a y d u t d e vmutlaka yan›lacakt›r. Ortada somut
letlere, muhaliflerini yok edici aç›k
bir suç olsa dahi ceza ﬂiddetinin taçek vermektedir.
yininde hafifletici nedenlerin ne ol3. Hukukta tarihsel, yarg›sal iç- du¤u bilinmeyecektir. Yani, bunun
tercümesi “adil olmas› imkans›z”
tihatlar her zaman yasal düzenlemeyarg›lama
demektir.
lerden daha k›ymetlidir. Zira, uzun
y›llar›n tecrübelerine, yaﬂam›n ihti6. Delil toplama, kollanan “hayyaçlar›na cevap vermektedir. Yeni
dut devletin” adli delil toplamas›na
getirilen düzenlemeler ise son 30
dayanmak zorundad›r. Bu nedenle
y›ll›k adli, idari, cezai, bütün uyguﬂu anda yarg›land›¤›m›z dava doslama ve içtihatlar› hiçe saym›ﬂt›r.
yas› daha ﬂimdiden iﬂkence ile elde
4. Demokratik olup olmad›¤›na edilmiﬂ delillerle dolmuﬂ ve k i rl e nm i ﬂ t i r. Daha da kirlenecektir...
bak›lmaks›z›n, bütün devletlerin
7. Yarg›n›n as›l olmas› gereken
kutsal ilan edildi¤i Orta Ça¤ felsedo¤al yetkileri AB “jürisi” taraf›nfesine dayanan düzenlemelerdir.
dan gasp ediliyor, olmayan yetkiler
As›l olarak da haydut devletleri kaekleniyor. Yarg›n›n bu kadar k u k l a
natlar alt›na almak için getirilen düdurumuna sokuldu¤u s›k
rastlanan birﬂey de¤ildir.
8. Ulusal Kamu Düzeni,
her zaman, baﬂka bir ülkenin
kamu düzeninden daha
Nürnberg ve Fürth’te 8 Kas›m’da Alman önemli olmas› gerekirken,
solu, Otonom ve Anti-faﬂist guruplar taraf›n- bu yasa maddesi, haydut
dan Alman polisinin son zamanlardaki keyfi devletlerin kamu düzenini
uygulamalar›n›, devrimcilere, demokratlara daha da önemseyen uygulayönelik bask›lar›, 129a ve 129b maddelerini malar› do¤urmuﬂ bulunuyor.
protesto amac›yla bir yürüyüﬂ yap›ld›.
9. Düzenlemeler, Avrupa
Yaklaﬂ›k 500 kiﬂinin kat›l›m›yla yap›lan Parlementosu’nun korkusuyürüyüﬂ s›ras›ndaki konuﬂmalarda, Stuttgart- nu direkt iç hukuka aktarStammheim’da DHKP-C’ye üyelik iddias›yla m›ﬂt›r.
129a-129b madelerinden yarg›lanan devrim10. Düzenlemeler, uluscilerin mahkeme süreci anlat›larak d a y a n›ﬂ lar›n kendi kaderini tayin ve
m a ça¤r›s› yap›ld›.
kendi iç dinamikleriyle ge-

Stammheim Davas› ‹çin
Protesto Yürüyüﬂü

Say›: 163

liﬂme, ilerleme hakk›na tamamen
ayk›r›, gerici düzenlemelerdir...

11. AB’nin

“ Te r ö r Liste si ” nin
hayli ﬂüpheli oldu¤u, Uluslararas›
Adalet Divan› ve parlamenterler taraf›ndan da kabul edilmektedir. Bu
liste as›l olarak “uzatmal› terör” soruﬂturmalar›n› zorlayan start dü¤mesidir. Listeye karﬂ› aç›lan davalarda, Adalet Divan›, listenin, “ ö rg ü t ler e te b li g at y ap › lm a ma s› , sa v u n m a a l › n m a m a s › ” dolay›s›yla
gerekçesiz olmas› nedenlerinden
dolay›, listeyi usülsüz bulmuﬂtur.
Avrupa Konseyi Parlementerler Komisyonu da benzer bir raporu kabul
etti. Asl›nda lehte gibi görünen bu
görüﬂ de do¤ru de¤ildir. Bir anayasas› olmayan, tamamen ekonomik
ve siyasi anlaﬂmalarla bir arada duran birli¤e (AB’ye), “savunma alma” hakk› da verilemez.
Bir an için Adalet Divan›’n›n görüﬂlerinin kabulünden hareket edilecek olursa, AB’nin listesi tamamlanmam›ﬂ, kesinleﬂmemiﬂ bir liste
durumundad›r. “Terör Listesi” de ﬂu
anda hükümsüzdür. Zira, kesinleﬂme aﬂamalar›n› tamamlamam›ﬂt›r.
Kendi kesinleﬂme sürecini “ikmal”
etmeyen bir uluslararas› düzenleme,
kabul eden devletlerin iç hukukunda bir sonuç do¤urmaz. Terör listesinin elle tutulur hiçbir hukukili¤i
yoktur...
Buraya kadar say›lanlar Alman
Anayasas›’n›n aﬂa¤›da özetleyecegim ilkelerini ayaklar alt›na almaktad›r. Eﬂitlik, direnme hakk›, yarg›
ba¤›ms›zl›¤›, hakimin kanunili¤i,
k u v v e t l e r ayr›l›¤›na ayk›r›l›k, s› ¤›nma hakk›n›n özünün ihlali,
uluslararas› insan haklar› belgelerini
ihlalden dolay› insan o n u r u m u z a
ayk›r›l›k ve Anayasa-ihlali, uluslararas› belgelerle iç hukuk kural› gibi
geçerli olan “Uluslar›n kendi kaderini tayin ve iç dinamikleriyle
geliﬂme ve ilerleme hakk›” , özel
hayat›n gizlili¤ini ihlal...”
‹ﬂte böyle bir hukuksuzluk içinde yarg›lan›yor, cezaland›r›lmaya
çal›ﬂ›l›yoruz.
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değin m eler

Bu da m› ‘Tertip’?
Çocuk yuvalar›nda bir eziyet
ve tecavüz itiraf› daha. Eski bir
SHÇEK çal›ﬂan›, Aysel Akbaba,
yurtlardaki eziyet ve tecavüzü

anlatt›. Bir ‹ngiliz’in kamerayla
belgeledi¤i iﬂkence, bask›, eziyet
iddialar› “tertip’ti;
“bat›l› güçlerin”
komplosuydu.
Hatta çocuklar›n ellerini Ferguson ba¤lam›ﬂ idi.. Peki bu?...
Çocuklar›m›za her türlü
ezay› zulmü yap›n, sonra
komplo, tertip!!! Kim inan›r
size.

Kan b ulaﬂ›r...
BBP Genel Baﬂkan› Muhsin Yaz›c›o¤lu BBP’nin 7. Kurultay›nda ﬂöyle konuﬂmuﬂ: “Ben tertemiz ellerimi size uzat›yorum.
B u el le r kire bul aﬂ ma d›, tut un bu e ll eri”. .
Bahçelievler, Balgat, Maraﬂ, Sivas, Erzincan ve “Ülkü
Ocakl›” katillerin katletti¤i binlerce gencimiz... Hepsinin kan› var
Yaz›c›o¤lu’nun ellerinde... Bugün linçlerde dökülen kan var... Kim
ki Yaz›c›o¤lu’nun ça¤r›s›na uyup elini uzat›rsa, o ele kan bulaﬂ›r,
bilesiniz.

BAM TELİ çizgiler

Çiftlikten ziftlenen
denetçiler
Mu¤la Güllük Körfezi’ndeki bal›k çiftliklerini
denetlemek için bölgeye giden TBMM Çevre
Komisyonu’ndan 14 milletvekili, koliler dolusu
bal›kla evlerine döndüler. Milletvekillerini taﬂ›yan
otobüsün bagaj›na her biri 5’er kiloluk tam 25 koli
çftlik çipuras› yüklendi.
Not: Olay bas›na yans›y›nca, Çipuralar› Çocuk
yurtlar›na göndermiﬂler. Yans›mas›yd›, ziftleneceklerdi, baﬂka zamanlarda yapt›klar› gibi.

Biten sözleﬂme
Sözleﬂme Antalya’n›n Finike ilçesinde 9 Kas›m
günü baﬂlayan yang›n, 10 Kas›m günü daha da büyüyerek devam etti. Orman Bölge Müdürlü¤ü iﬂçileri ile köylüler, kazmayla, kürekle, t›rm›kla yang›n› söndürmeye çal›ﬂ›rken, yang›na havadan bir türlü müdahale edilemedi.
Niye?
Çünkü, yang›n helikopterleriyle yap›lan sözleﬂmenin süresi bitmiﬂti.
Bizce asl›nda bu düzenin “sözleﬂme süresi” bitmiﬂ çoktan ya... Uzatmalar› oynuyor iﬂte.

Yalaka
Sendikac›l›k
Yol-‹ﬂ sendikas›, ‹çiﬂleri Bakan› Beﬂir Atalay,
Bakan’›n seçti¤i 12 Vali,
bakanl›k bürokratlar›,
74’ü AKP’li ‹l Özel ‹daresi Meclis Baﬂkan›, ile
bunlar›n eﬂ ve çocuklar›ndan oluﬂan 300 kiﬂilik
bir heyeti, G i r n e ’de 5
y›ld›zl› A c a p u l c o R e s o r t ’ta 4 gün süreyle
a¤›rlayacak.
‹ﬂçinin kesesinden
a¤al›k!
Yol-‹ﬂ Genel Baﬂkan›
Ramazan A¤ar, bu yalakal›¤› haber yapan gazetecilere de utanmazca
“bunun neyi haber” diye
soruyor. Esas haber, senin
bu soruyu sorman zaten.
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Ne kadar ilim
ö¤renirsen
ö¤ren, bildi¤ini
yapmazsan
cahilsin
demek.
Sadi (‹ranl› yazar)

K›ﬂl›k Saray’dan
‹bret Al Çankaya
“TÜB‹TAK taraf›ndan
roketin bile delemedi¤i kompozit z›rh üretildi ve Cumhurbaﬂkanl›¤› Köﬂkü’nün tören salonlar› bu z›rhla kapland›.”
Rusya’da da egemenlerin iktidar›n›n simgesi ve ayn›
zamanda iktidar›n karagah› olan K›ﬂl›k Saray da dönemine göre çok iyi korunuyordu. Duvarlar› yüksek,
demir kap›lar› aﬂ›lmazd›.
Her kap›n›n, her merdivenin baﬂ›nda korumalar
vard›. Saray›n dört bir yan› ayd›nlatma direkleriyle ve
makinal› yuvalar›yla çevrilmiﬂti...
Ama hiçbiri onlar› kurtaramad›.

Düﬂkün’den de
Düﬂkün!
Daha dün AKP’nin Alevilerle
ilgili bir ﬂey yapmad›¤›n› ve yapmayaca¤›n› gördü¤ü için aç›klamalar yap›p “dan›ﬂmanl›k”tan istifa eden Reha Çamuro¤lu, son yapt›¤› aç›klamada,
“Baﬂbakan çözüm iradesini koruyor...” demiﬂ.
Üstelik, AKP avukatl›¤›na soyunan Çamuro¤lu’nun
yorumuna göre, Me¤erse AKP’nin daha önce “Alevi
aç›l›m›”n› yapamamas›n›n nedeni AKP’ye aç›lan kapatma davas› imiﬂ... De¤ilse, AKP neler yapacakm›ﬂ neler...
Alevilikte bu tipleri tarif etmek için DÜﬁKÜNLEﬁM‹ﬁ diye bir tan›m vard›r. Çamuro¤lu gibi pespaye
adamlar› tarif etmek için san›r›z bunun birkaç gömlek
daha fazlas› gerek.

Say›: 163

Kars Yurdu’nda Zama Tepki
Kars'ta Kredi ve Yurtlar Kurumu’nda kalan aralar›nda Kars Gençlik Derne¤i Giriﬂimi’nin de oldu¤u
ö¤renciler, yeni dönemin baﬂlamas›yla birlikte yemek ücretlerine yap›lan zamlara, 6 Kas›m günü yapt›klar› eylemle tepki gösterdiler. Ö¤renciler tepkilerini kendilerine da¤›t›lan yemek fiﬂlerini y›rt›p yurt
yönetiminin kap›s›n›n önüne b›rakarak dile getirdiler.
Kars Gençlik Derne¤i Giriﬂimi ö¤rencileri de
yapt›klar› aç›klamayla üniversiteleri ticarethane olarak gören anlay›ﬂa karﬂ› hakk›m›z› aramaya devam
edece¤iz dediler.

Kars Kafkas Üniversitesi
Ö¤rencilerine Soruﬂturma
23 May›s günü Kafkas Üniversitesi’nde gerçekleﬂen ﬂenliklerde Kars Kafkas Üniversitesi Ö¤renci
Derne¤i üyeleri bask›lar› ve yasaklar› oturma eylemi
yaparak protesto etmiﬂ ve bu s›rada bir grup faﬂistin
sald›r›s›na u¤ram›ﬂlard›. Bu sald›r›n›n ard›ndan devreye giren sivil polisler de devrimci-demokrat ö¤rencilere biber gazlar› ve joplarla sald›rm›ﬂt›.
Aralar›nda Gençlik Federasyonlu ö¤rencilerinde
bulundu¤u sald›r›ya u¤rayan 41 devrimci-yurtseverdemokrat ö¤renciye savc›l›k taraf›ndan soruﬂturma
baﬂlat›ld›. Sald›r›ya maruz kalan ö¤rencilerin de¤il de
sald›ran, iﬂkence yapan polislerin ma¤dur oldu¤u iddia edilerek aç›lan soruﬂturmada daha da ilginç olan
soruﬂturma aç›lan ö¤rencilerin bir ço¤unun soruﬂturmaya konu olan ﬂenlik alan›nda olmamalar›d›r.
Kars Gençlik Derne¤i Giriﬂimi yapt›¤› aç›klamayla soruﬂturmalar›n, bask›lar›n hakl› mücadelelerini engelleyemeyece¤ini belirttiler.

Edirne Gençlik’te
Tan›ﬂma Çay›
Edirne Gençlik Derne¤i 9 Kas›m’da tan›ﬂma çay› düzenledi. Dernek binas›nda düzenlenen etkinlikte üniversite gençli¤inin bugünkü durumu tart›ﬂ›ld›.
Düzenin yoz kültürünün dayatmas›na karﬂ›l›k bir alternatif olarak Gençlik Dernekleri kurulmas›n›n
gereklili¤inden bahsedildi. Etkinli¤e gelen ö¤rencilere derne¤in gönüllü e¤itim topluluklar› çal›ﬂmalar›n›n da anlat›lmas›n›n ard›ndan ö¤renci sorunlar›,
üniversitede yaﬂanan problemler ve sistemin bask›
politikalar› hakk›nda sohbet edildi.
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Ad›m Seyid R›za

Ad›m Seyid R›za. Dersimli’yim.
Dersim’in meydan›nda resmimin taﬂ›nmas›na bile tahammül edemezler.
Demek ki hala yaﬂ›yorum ve demek
ki dara¤ac›n›n gölgesinde dedi¤im
gibi, hala dert olmaktay›m onlara.
Ne zaman do¤muﬂum bilmiyorum, anam baﬂka söylerdi, yaﬂl›lar
baﬂka. Ama ne zaman öldü¤üm aﬂikard›r. Tam 71 y›l önce, 18 Kas›m
1937’de Elaziz’in Bu¤day meydan›nda çekildim dara¤ac›na.
Ad›m Seyid R›za. Memleketim
Dersim’i gördünüz mü hiç bilmem.
Görenler bilir, görmeyenlere derim;
bir görseniz, bakmaya doyamaz, ayr›lmaya k›yamazs›n›z. Üzerine bunca türküler yak›lmas› hiç boﬂuna de¤ildir. Dört da¤›n içinde efsaneleriyle, yi¤itlikleriyle an›l›r Dersim.
Munzur ça¤larken coﬂkunca, ça¤›lt›s› ninni olur bebeklerimize. Ve biz
yeni do¤an çocuklar›m›z›n kulaklar›na hep direngen isimler f›s›ldar›z.
Dersim, dostuna kucak açmas›,
düﬂman›na ateﬂ saçmas›yla bilinir.
Asidir. Bu yüzden ki yi¤itler mesken
eylemiﬂtir Dersim da¤lar›n›n doruklar›n›. S›k› s›k›ya ba¤l›d›r Dersimliler birbirlerine. Buna ister h›s›ml›k,
hemﬂehrilik deyin, ister dayan›ﬂma.
Ki bunun esas›, Dersimlili¤in do¤ru
kavranmas›d›r; ne abart›p yüceltmeli, ne göklere ç›karmal›, ne de yok
say›lmal›d›r. Herﬂey karar›nda, yerinde olmal›d›r.
Dersim, çok zulüm gördü¤ünden
derelerinden kan akm›ﬂ bir memlekettir. Salt 1937-38’de görmedik bu
zulmü. Dedelerimiz, atalar›m›z, pir-
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lerimiz her daim zulme maruz kald›lar, as›ld›lar, vuruldular. Lakin yine de baﬂe¤mez memleketin baﬂ›n›
öne e¤dirememiﬂlerdir. Bizden önce, en yak›nda Aliﬂer ayaklanm›ﬂ
idi. Y›l 1920’ydi. Sonra Koçgiri,
sonra ﬁeyh Sait. Devlet, ayaklanmalar› bast›rmak için bask›n›n, zorun
ve kan›n d›ﬂ›nda bir yöntem tan›mad›.
1935’ti; bizi denetim alt›nda tutabilmek için “Tunceli Kanunu” ç›kar›ld›. Dersim ismimizin nesi vard›
ki, ad›n› Tunceli koymak isterlerdi,
ki bu belki de meselenin esas› idi.
Basit bir isim de¤iﬂikli¤i de¤il, ›rkç›l›¤›n kendini dayatmas›yd›. Bu kanuna dayanarak devlet erkan› ve askeriye, bask›lar›n› art›rd›, ellerindeki s›n›rs›z yetkiyi, halk›ma zulmetmek için kullanmaktan çekinmedi. Dersim’in sarp arazisine yollar açt›lar. Baht›m›z m› aç›ld› yollarla? Yo, hay›r. Amaç, operasyonlar›n›
daha rahat sürdürebilmekti. Binalar
diktiler; evsizlere ev olsun diye de¤il, askeriye bar›ns›n diye.
Ta Osmanl›’dan yana bize dilimizi yasaklam›ﬂ idiler. Dilimizden,
ba¤›ms›zl›k, özgürlük gibi düﬂüncelerden vazgeçip kendilerine biat
edelim istediler. Oysa biz, Munzur
gibi asi ça¤lamaktay›z ve bundan
vazgeçemeyiz.
Nice beyler, paﬂalar, padiﬂahlar
geldi geçti. Hepsi de seferler eyleyerek, vurup k›rarak, as›p keserek sözümüzü dinletiriz sand›lar. Lakin
yan›ld›lar. Yi¤itlerimiz vurulup boylu boyunca uzansa da topra¤›m›za,
düﬂtükleri yerlerde direngen filizler,
bindall› yasemenler boy verdi.
Ad›m Seyid R›za. Birdir ad›m
Dersimle. Hasanan aﬂiretindenim.
Hasanan, Haydaran, Koçgiri, Demenan, Yusufhan, ﬁ›x Hasenan, Kalan,
Karabalan, Kewan, Keçelan, Bahtiyaran, Kozan, Kureysan aﬂiretleri
olarak birleﬂtik. Birlikte mücadeleye
karar k›ld›k. Birleﬂti¤imiz için tez
zamanda yay›ld› direniﬂimiz. Dersim topra¤›nda yine isyan boyverdi.
Önce Pah köprüsünü yakt›k; zalimin yollar›n› keselim diye. Elimiz-

de çokça silah›m›z yoktu lakin,
inanç silah›m›z sa¤lamd›. Hakl›yd›k. Üstelik vuruﬂtu¤umuz bu topraklar›n evlatlar›yd›k. Aylarca isyana durduk, defalarca vuruﬂtuk. Vurduk, vurulduk.
Dilimizi konuﬂal›m diye, boyun
e¤meyelim diye, çocuklar›m›za
onurlu bir ad ve de ana dillerinde bir
ad b›rakal›m diye dövüﬂtük.
Baﬂ›m›z›n üstünden kurﬂunlar uçtu. Uçaklardan bombalar at›ld› üstümüze. Dayan›n yi¤itlerim, bugün
kavga günüdür, bugün namus günüdür.
Ad›m Seyid R›za. Dersim’in ak
pak tarihinin temsilcilerinden biriyim. Biz sözümüzün eri insanlar›z.
Ne yapt›ysak, savunmuﬂuzdur. Ve
söyledi¤imiz gibi de yapm›ﬂ›zd›r.
Lakin, zalimin kalleﬂli¤inin s›n›r›n›,
daha do¤rusu s›n›rs›zl›¤›n› ö¤renemedik, göremedik. Ça¤r›l› oldu¤umuz görüﬂmeye vard›¤›m›zda, takt›lar kelepçeyi bileklerimize. Beni ve
dostlar›m›, yoldaﬂlar›m› asmak için
göstermelik bir mahkeme kurdular.
Aralar›nda kardeﬂim ve o¤lumun da
oldu¤u can yoldaﬂlar›m› ve beni, ayn› gün asmak için dara¤açlar›n› haz›r ettiler önceden.
“Ben yalan ve hile lerinizle baﬂ
edeme dim. Bu bana dert oldu.
Ben de karﬂ›n›zda diz çök medim.
Bu da size dert ols u n . ”
Diyerek ç›kt›m üç ayakl› sehpaya. Cellatlara b›rakmad›m ölümümü.
‹dam sehpalar› hep halk›n görebilece¤i yerlere kurulur. Halk görsün, bilsin ve korksun isterler. O
halde bize de bu oyunu bozmak düﬂer. Nas›l ki kuﬂan›p silah› ç›kt›ysam
da¤lar baﬂ›na, namusluca vuruﬂtuysam, ﬂimdi yine öyle cüretli, öyle
kararl›, öyle namuslu olmal›, halk›ma isyan›ma yaraﬂ›r bir ad ve gelenek b›rakmal›y›m. Dost düﬂman bilmeli Dersim’e sefer olup zafer olmayaca¤›n›. Belki isyan›m›z yenildi
zaman›n behrinde; lakin tarih önünde aln›m›z ak, baﬂ›m›z diktir yine
de. Ad›m Seyid R›za; dünden bugüne ça¤r›m geçerlidir hala.
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